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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

ECU defect of timingprobleem?

Een autobedrijf boog zich langdurig over een Fiat Stilo,

die 50% van de tijd niet wilde aanslaan. Als de motor

wél aansloeg draaide de motor correct en was er, vol-

gens zeggen, normaal mee te rijden. Een lastig pro-

bleem, zelfs voor de specialisten van GMTO.

Het betreffende autobedrijf is gespecialiseerd in
Fiat en heeft ook de nodige Fiat-testapparatuur
in huis. Er werden allerlei foutmeldingen uitge-
lezen, maar niet één kon gerelateerd worden
aan deze storing. Een suggestie van de betref-
fende monteur was dat er misschien een fout
zat in de CAN-bus. Dit was wel verklaarbaar,
want tijdens het starten verdween alle informa-
tie van het dashboard. In veel gevallen is tegen-
woordig de elektronica van het sleuteltranspon-
dersysteem in het dashboard verwerkt, dus het

niet aanslaan wees inderdaad in deze richting.
Het autobedrijf is aangesloten bij het GMTO-con-
cept (trainingen, informatie en technische on-
dersteuning) en vroeg GMTO om raad. Na telefo-
nisch overleg werd er met de GMTO-scope geme-
ten op de CAN-bus tijdens de periode contact
aan en starten. De gemeten beelden werden
naar GMTO gezonden en aan een kritische ana-
lyse onderworpen. Daar bleken de CAN-bus-sig-
nalen, tijdens de startfase, sterk te vervormen
(zie figuur 1). Nadat we deze signalen door de

speciale GMTO CAN-bus-analyser hadden ge-
haald bleek het resultaat (verschil tussen CAN-H
en -L) perfect te zijn, dus dit kon eigenlijk het
probleem niet zijn. Het ging hier dus weer om
een ‘moeilijk’ storingsgeval. Besloten werd de
auto naar GMTO te transporteren.

Eerst een nieuwe accu
Toen de betreffende auto bij GMTO stond, wer-
den er nog een aantal metingen op het dash-
board losgelaten. Hieruit bleek dat de voeding
van het dashboard zeer sterk daalde (tot onder
de 6 Volt tijdens de eerste startfase). Al snel
bleek dat de accu de boosdoener was en er werd
een andere accu gemonteerd. En jawel, het dash-
board deed het weer naar behoren maar de
motor wilde nog steeds niet aanslaan.
De volgende stap in zo’n geval is het meten van
de belangrijkste signalen die de ECU minimaal
moet ontvangen om de vonk en inspuiting te
verzorgen. Gemeten werd met de GMTO vierka-
naals differentiaalscope ATS 5004D. Met een dif-
ferentiaal scope kunnen de meetkabels wille-
keurig op de meetpunten worden gezet zonder
ook maar enig risico op sluiting via de scope. Ge-
meten werden de signalen van de krukas, nok-
kenas, ontstekingspuls naar bobinemoduul en
injector. Tevens werd de scope in de continue
mode, of snapshot-functie, gezet en de motor ge-
start. Alle signalen bleken aanwezig (zie figuur
2). Maar waarom sloeg de motor niet aan? Het
scopebeeld werd opgeslagen en er werd net zo
lang gestart tot de motor aansloeg. Ook dit sco-
pebeeld (figuur 3) werd opgeslagen en beide
beelden werden met elkaar vergeleken.

Vier signalen analyseren
De metingen in het scopebeeld zijn als volgt op-
gebouwd:
� Signaal geheel boven is het signaal van de in-
ductie krukassensor. Deze sensor wekt altijd een
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1. Scopemeting op de CAN-bus tijdens de periode contact aan en starten. Tij-
dens de startfase blijken de CAN-signalen sterk te vervormen. Toch conclu-
deert de GMTO CAN-bus-analyser dat het verschil tussen CAN-H en -L perfect
is. Niets aan de hand dus.

2. Alle belangrijke ECU-signalen onder elkaar, op het moment dat de motor
niet wil aanslaan. U ziet respectievelijk de signalen van de krukas, nokkenas,
ontstekingspuls naar bobinemoduul en van de injector. Deze signalen zijn van
groot belang voor een goede vonk en inspuiting.

Ontsteekmoment
tijdens de lange
nokkenaspuls
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wisselspanning op. Op het moment dat er een
tand van het vliegwiel passeert ontstaat er een
positieve puls, gevolgd door een negatieve puls.
Het signaalpatroon is bij deze Fiat wel bijzonder
en bestaat uit twee pulsen achter elkaar gevolgd
door één puls wat later. Dit patroon van drie
pulsen (tanden) komt tweemaal per krukasom-
wenteling voor en dit is te zien aan het nokken-
aspatroon waar één omwenteling is te herleiden.
Bij één nokkenasomwenteling zijn vier groepen
van drie krukastanden te zien, vandaar.
� Signaal twee is het signaal van een Hall-sensor
die op de nokkenas is gemonteerd. Een Hall-sen-
sor schakelt altijd naar massa dus dat wordt al-
tijd een blokspanning en in dit geval een
blokpuls tussen 0 en 5 Volt. Omdat de nokkenas
twee keer langzamer draait dan de krukas moet
de ontsteekpuls van één cilinder eenmaal per
nokkenasomwenteling voorkomen.
� Signaal drie is de puls die naar de ontsteking-
module wordt gestuurd. Op het moment dat de
puls naar boven gaat begint er stroom te lopen
door de primaire bobinespoel. Het moment van
pulsdaling is het ontsteekmoment waarbij de
stroom in de bobine wordt onderbroken.
� Signaal vier is een injectorsignaal.

Vonken in ODP
Al snel was de fout te zien, het ontsteek- en in-
jectorpatroon was compleet verschoven tussen
de twee scopemetingen (figuur 2 en 3). Na enig
meet- en rekenwerk kwamen we tot de conclusie
dat tijdens het niet aanslaan van de motor (fi-
guur 2), het ontstekingsmoment en de injector-
inspuiting 180 graden verschoven waren van de
wél-aanslaan-situatie (figuur 3) en dus vonkte de
bougie met de zuiger in de onderste stand. Zie
figuur 3 voor het juiste inspuit- en ontstekings-
patroon. In figuur 2 is te zien dat de ontstekings-
puls op het moment valt als het signaal van de
nokkenas zich in het tweede lange hoge deel van
de puls bevindt (motor loopt niet). In figuur 3 is
te zien dat deze zelfde ontsteekpuls zich in het

eerste lange lage deel van de puls bevindt (juiste
positie en de motor loopt).

Timingfout tussen krukas en nokkenas
Nu moest nog worden vastgesteld wat de oor-
zaak was van de verschuiving tussen deze twee
signalen. Natuurlijk zijn er geen ingangen van
de ECU die deze grote verschuiving van inspuit-
en ontstekingsmoment kunnen veroorzaken,
dus problemen met sensoren apart kon het niet
zijn! Er bleven eigenlijk twee dingen over: de
ECU of de signalen van de combinatie
krukas/nokkenassensor. Omdat we normaal niet
snel adviseren om de ECU te vervangen (bijna
toch nooit defect) hadden we toch sterk de nei-
ging om aan de krukas/nokkenassensor signaal-
timing te twijfelen. Als deze signalen verschoven
zijn van elkaar kan de ECU een verkeerde con-
clusie trekken wat betreft de krukaspositie en
een compleet verkeerd ontsteking- en injectie-
patroon bewerkstelligen.

We hadden nog geen referentiebeeld van de
Stilo op deze sensorcombinatie. Het betreffende
autobedrijf had nog een andere Stilo staan, dus
adviseerden we een meting te doen op deze
motor om te zien wat daar het onderlinge pa-
troon was van de betreffende sensoren. Wat
bleek, de timing was wel even anders dan de
auto met de storing. In figuur 4 is te zien dat de
timing tussen krukas en nokkenas anders is.
Door in het scopebeeld van de storingsloze Stilo
twee lijnen te zetten op herkenbare punten
wordt het verschil duidelijk. Lijn 1 staat op de
achterste flank van de kortste puls van de nokke-
nas Hall-sensor en lijn 2 op de nuldoorgang van
de eerstvolgende krukaswisselpuls. Deze posities
vallen absoluut niet samen. Als we deze positie
vergelijken met de meest rechtse lijn in figuur 2
van de storingsauto dan zien we hier dat de ach-
terste flank van het nokkenassignaal en de nul-
doorgang van het krukassignaal precies
samenvallen. Dit was dus het probleem, een sim-
pele timingfout tussen nokkenas en krukas
waarbij de nokkenas te laat stond.

Verkeerde afstelling
Wij hebben in eerste instantie niet gedacht aan
een timingprobleem omdat niets in deze rich-
ting wees. De auto reed goed volgens de mon-
teur en had geen andere klachten. Toch denken
we dat er wel een probleem moet zijn geweest
omdat een verkeerde nokkenastiming altijd ver-
mogensverlies tot gevolg heeft. Later kwam naar
buiten dat er verkeerd afstelgereedschap was ge-
bruikt om de timing te controleren en af te stel-
len. De klacht van deze Stilo was geheel
verholpen na het juist afstellen van de timing.
Het boven water brengen van dit probleem heeft
uiteindelijk (te) veel geld gekost. �
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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.

Motor start voorbeeldig
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Krukassignaal bij lopende
motor. Wisselspanning
heeft hier dan ook een 
hogere spanningswaarde

Ontsteekpuls valt in het lage deel van het
nokkenaspatroon en vonkt dan ook 180°
verschoven ten opzichte van figuur 2

Timingfout zet ECU op verkeerde been
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Nuldoorgang van krukassensor
bij een andere Stilo  gemeten

Duidelijk te zien dat het nok-
kenassignaal vroeger daalt
dan in figuur 2. De nokkenas
staat hier goed afgesteld

3. Dezelfde vier ECU-signalen, maar nu op het moment dat de motor wél soe-
pel aanslaat. Het ontstekings- en injectorpatroon blijkt compleet verschoven.
De bougie vonkt met de zuiger in de onderste stand.

4. Bij een goed functionerende Fiat Stilo werd een scopemeting uitgevoerd op
de sensoren van krukas en nokkenas. Dit scopebeeld laat een ander onderling
verband zien tussen beide sensoren dan de meting bij de probleemauto.
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