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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Storingen in elektronische systemen worden

steeds lastiger. Door de complexiteit en de on-

derlinge samenhang van de systemen, is het niet

gemakkelijk een juiste diagnose te stellen. Als

een probleem eenmaal is opgelost, blijkt dit ach-

teraf vaak simpel en logisch. Maar hoe ga je te

werk om de ‘lastpakken’ zo snel mogelijk te ge-

nezen? GMTO geeft advies en repareert meteen

twee probleemauto’s met u.

Belangrijk bij de diagnose en reparatie is dat er
voor de klant een acceptabele factuur uit rolt.
Autobedrijven die klakkeloos componenten
vernieuwen en dit in rekening brengen, verdie-
nen misschien ogenschijnlijk gemakkelijk
(veel) geld, maar de klanten zullen verre van te-
vreden zijn en komen niet terug. Men zal zich
terecht afvragen of de werkplaats wel kundig
genoeg is.
Goed en snel uitgevoerde reparaties zijn meer
dan ooit belangrijk, omdat de klant juist nu
veel kritischer wordt. Het is belangrijk dat het
autobedrijf dit beseft en er naar handelt.
GMTO merkt al jaren dat lastige storingen
(geen foutcodes) alleen opgelost kunnen wor-
den door inzicht en kennis van de monteur.
Naast een goede kennis van de werking van de
systemen, het meten en de meetmethodes, zijn
ook de juiste hulpmiddelen belangrijk. Tegen-
woordig zie je in autobedrijven meerdere mer-
ken diagnose-apparatuur om alles af te kunnen
dekken. Daarnaast zijn informatiesystemen en
meetinstrumenten belangrijk om de juiste me-
tingen te verrichten. Tot slot is een goede help-
desk waardevol om een goed technisch advies
te krijgen als je vastloopt, of het probleem aan
een technicus voor te kunnen leggen die mee-
denkt en aanwijzingen kan geven.

Wat is nodig?
Gaat u diagnose-apparatuur aanschaffen? Kijk
dan goed naar het wagenpark van uw klanten
en stem daar de apparatuur op af. Meerdere
uitleessystemen zijn soms noodzakelijk. Syste-

men waarmee men ‘dieper’ in de
ECU kan kijken hebben de voor-
keur omdat de data-uitlezing be-
langrijker wordt. Daarnaast is een
scope een zeer nuttig meetsysteem
om signalen zichtbaar te maken
en de echte oorzaak van de storing
boven water te halen.
Schiet uw kennis tekort, volg dan
een opleiding. Ga niet voor een
snelle training waar heel veel
wordt behandeld in een korte tijd.
Dit soort trainingen hebben geen
diepgang en zijn eigenlijk verloren
tijd. Ook is het praktijkgehalte tij-
dens een training zeer belangrijk
omdat de monteur toch zelf de
metingen wil ondervinden en zelf
de diagnose wil stellen. Trainingen
die gekoppeld zijn aan een merk
of een (verkoop)organisatie heb-
ben meestal een ander doel voor
ogen dan de verwachtingen en behoeftes die
het autobedrijf zelf heeft.
Tot slot is een hoogwaardig informatiesysteem
zeer belangrijk. Een goed zoeksysteem met
schema’s, meetwaarden, uitleg van EOBD-
codes en een weergave van de samenhang tus-
sen de sensoren en systemen is zeer nuttig.

Multimeter schiet tekort
Laatst zag ik weer eens een beschrijving van
een nieuwe tester. Hierin werd duidelijk ge-
maakt dat met de multimeterfunctie goed de

plusvoeding van een injector gemeten kon wor-
den … FOUT! Voedingen van pulserend aange-
stuurde componenten kunnen helemaal niet
goed met een multimeter gemeten worden,
laat staan beoordeeld. Er kan alleen een voe-
ding gemeten worden als er een stroom loopt
en die is alleen in de periode van aansturen
aanwezig. Een overgangsweerstand, omgezet in
een spanningsverlies, is ook alleen te meten als
er een stroom loopt. In geval van een spoel is
ook nog het verschijnsel aanwezig van het op-
bouwen van de stroom in de tijd. Dat wil zeg-

Diagnosetips voor 

Denk niet dat u met een foutcodelezer en multimeter de lastige
elektronicastoringen gemakkelijk tot een oplossing brengt. Ken-
nis en inzicht én de hulp van een goede scope geven meer ga-
rantie op succes.
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gen, dat de stroom meestal het hoogst is aan
het einde van de aanstuurperiode. Op dat mo-
ment moet de voedingspanning gemeten en be-
oordeeld worden. Een eventuele slechte (plus)
verbinding is alleen op die manier goed te her-
kennen. De spanning is dan het laagst. En dat
kan zeker niet met een multimeter gemeten
worden, omdat deze altijd een gemiddelde
waarde aangeeft en veel te langzaam is.

Welke scoop?
Een lab- of diagnosescope is dan ook een on-
misbaar instrument in de werkplaats. Als men
een scope wil aanschaffen zijn een aantal za-
ken belangrijk. Er is keuze tussen een hand-
held of een laptop/pc-gestuurde scope. Beide
hebben voor- en nadelen. De handheld is com-
pact, snel in bedrijf te stellen en op alle plaat-
sen bruikbaar. Een nadeel is vaak de bediening,
waarbij men meestal de scope-instellingen zelf
moet maken en daarvoor het apparaat goed
moet kennen (veel mee werken).
Een ‘auto-setup’-knop heeft zijn voordelen,
maar in geval van een echte storing moet goed
uitgekeken worden welke schalen automatisch
geselecteerd zijn (kan zomaar een mVolt-aan-
wijzing zijn i.p.v. Volt), waardoor niet de juiste
conclusie wordt getrokken.
Een laptop/pc-gestuurde scope bezit meestal
een heel scala aan voorinstellingen die per
soort automotivecomponent gekozen kunnen
worden. Het zelf instellen van de schalen en de
trigger is niet meer nodig, waardoor er meer
tijd en aandacht overblijft voor het echte sto-
ringswerk. Ook is een combinatie met een da-
tabank mogelijk, waarbij voor elk signaal een
voorbeeld aanwezig is.
De beste optie is een differentiaalscope. Dit be-
tekent dat de kanaalingangen volledig van el-
kaar gescheiden zijn. Zeer wenselijk bij gebruik
van een uitleessysteem dat ook aan dezelfde
laptop/pc gekoppeld is (geen kortsluiting moge-
lijk via de laptop). Daarnaast kunnen de tegen-
woordige injectoren niet meer ten opzichte van
massa gemeten worden. De meetpennen van
de scope moeten vaak over de twee injectordra-
den gestoken worden. Elke injectordraad heeft
zijn eigen spanningsvariaties en als daarnaast
meerdere componenten tegelijk worden geme-
ten (meer kanalen van de scope in gebruik)
ontstaat er een fikse kortsluiting. Differentiaal
(gescheiden) meten is dus tegenwoordig een
must.

Nissan met kuren
Laatst hadden we een Nissan Primera met een
GA16DE-motor in de werkplaats. De motor viel
af en toe stil. Daarna kon de motor meestal
weer gestart worden, maar soms moest de mo-
tor even afkoelen voordat hij weer aansloeg.
We ontdekten direct dat de ontsteking de boos-
doener was en niet de injectie. Na de scope te
hebben aangesloten moesten we eerst een
poosje rijden om de storing opnieuw te krijgen.
Gemeten werden de pulsen uit de verdeler op
kanaal 1, op kanaal 2 was de aanstuurpuls naar
het bobinemoduul aangesloten en op kanaal 3
stond de minzijde van de bobine. Zo hadden we
alle signalen de scope ingevoerd om, na het
stilvallen van de motor, deze signalen te kun-
nen analyseren.
Eigenlijk hadden we de massa van het bobine-
moduul nog op kanaal 4 kunnen zetten, maar
een goede of slechte massa is ook in het pri-
maire ontstekingsbeeld te herkennen. Dit
werkt als volgt: Een slechte massa is altijd te
herkennen doordat er een spanning ontstaat
op deze massa-aansluiting. In het scopebeeld
van de primaire bobinemeting is er een periode
dat de minzijde van deze spoel door een trans-
istor naar massa wordt getrokken. Deze peri-
ode noemt men ook
wel de ‘contacthoek’.
Stroomregeling in
deze modules kan er
voor zorgen dat de
spanning aan het
einde van de contact-
hoek iets hoger
wordt. In het geval
van deze Nissan
zagen we dat er geen
contacthoek-regeling
aanwezig was omdat
de spanning alleen
licht steeg aan het
einde van de contact-
hoek (zie figuur 1).
In dit geval gingen we
rijden met de trigger-
knop in de hand om,
op het moment van
de storing, het geme-
ten signaal vast te leg-
gen. In deze mode
worden alle signalen
zonder enig verlies

van data vastgelegd. Dit is een duidelijk andere
meetmethode dan de meeste scopes bezitten
als deze meten in de live mode. Vaak is de
monteur te laat om een afwijkend beeld vast te
leggen en hij moet continu naar het beeld kij-
ken of er iets vreemds gebeurt. Onverantwoord
om zo te meten tijdens het rijden.

Storing getriggerd
Weer terug naar het scopebeeld van figuur 1.
Het bovenste scopebeeld (zwart) geeft het sig-
naal van de verdelersensor weer en dat is een
pulsspanning die schakelt tussen 0 en 5 Volt.
Tevens is te zien dat er om de vier pulsen een
extra, korte, puls aanwezig is. Deze puls geeft
de werkfase van de motor weer (dus in welke

de vakman
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 autobedrijven bij
lastige defecten uit de brand. Deze ‘prak-
tijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor u
bijzonder leerzaam.

Bobinesturing hapert

Bron: GMTO

Normaal signaalpatroon
moduulaansturing

Stuurpuls schiet
omhoog bij storing

Signaalmarkering bij 2
motoromwentelingen

Primaire bobinesturing valt uit

1. Meten met de scope maakt veel duidelijk. Op kanaal 1 de pulsen uit de ver-
deler, op kanaal 2 de aanstuurpuls naar het bobinemoduul en op kanaal 3 de
minzijde van de bobine. Duidelijk is te zien dat het tweede kanaal (rood) een
verandering ondergaat op het moment van de storing. Op hetzelfde moment
valt ook de bobineaansturing (kanaal 3, groen) stil.
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positie de motor zich bevindt). Duidelijk is te
zien dat het tweede kanaal (rood) een verande-
ring ondergaat op het moment van de storing.
Dit gebeurt op het moment dat ook de bobine-
aansturing (kanaal 3, groen) stilvalt. Het totale
beeld in deze figuur is maar 0,06 seconde lang,
maar is ingezoomd vanuit een signaal dat, na
de triggerknopbediening, 2,5 seconden lang was.
Even terug naar de aanstuurpuls op het mo-
duul. Normaal is het een puls die niet hoger
komt dan 4 Volt. Ook is vaak te zien dat de bo-
venkant van deze puls langzaam oploopt
(stroomoploop in bobine). Het naar boven schie-
ten van deze puls naar de 12 Volt, op het mo-
ment van de storing, zal niet uit de ECU ko-
men. In dat geval zou het moduul echt nog wel
gewerkt hebben (wel een primair scopebeeld).
In dit geval moesten we concluderen dat het
moduul zelf defect was en geen bobinesturing
meer mogelijk maakte. De massa van het mo-
duul was op dit moment in orde, anders zou
het lage deel van deze puls niet mooi op de nul-
lijn hebben gelegen.

Een Golf die afslaat
Een ander probleem hadden we aan de hand
met een Golf. Deze was uitgerust met een Hall-
sensor als krukassensor en een Hall-sensor in
de verdeler als positiebepaler. Het inspuitsys-
teem is van het type sequentieel en heeft dus
het verdelersignaal nodig om in te kunnen
spuiten. Deze motor viel bij het opwarmen stil

en sloeg pas weer aan als de motor iets afge-
koeld was.
Het betreffende autobedrijf had de Hall-sensor
in de verdeler al vervangen, maar zonder resul-
taat. Er was ook een scopemeting op de krukas-
sensor gedaan, maar daarbij was niets vreemds
geconstateerd. Eenmaal bij GMTO werden toch
deze signalen aangesloten op de 4-kanaals
GMTO-scope. Kanaal 1 (zwart) op één injector,
kanaal 2 (rood) de aanstuurpuls op het bobine-
moduul, kanaal 3 (groen) op de krukassensor
en kanaal 4 (blauw) op de verdelersensor (zie fi-
guur 2).
Na een proefrit gemaakt te hebben kwam de
storing vrij snel naar boven. De motor haperde
en de triggerknop werd ingedrukt. Duidelijk
werd dat de sturing naar de injectoren en de
bobine wegviel. Normaal gesproken zou dat
een probleem kunnen zijn van de krukas- en/of
verdelersensor. Maar beide signalen waren aan-
wezig.

Nader onderzoek
Vreemd was wel dat in de uitvalfase toch nog
twee injectoren en één bobine aangestuurd
werden. Na analyse van het krukassignaal ont-
dekten we dat er toch iets niet goed was. Het
lage deel van de krukassignaalspanning ver-
toonde wat onregelmatigheden. Van Hall-sen-
soren weten we dat deze echt naar massa
moeten schakelen, dat is immers de enige
functie van een Hall-sensor ‘het naar massa

schakelen’ van de signaalspanning. Een Hall-
sensor ontvangt de signaalspanning vanuit de
ECU. Bij activering schakelt de transistor van
deze sensor de signaalspanning naar massa. Dit
kan alleen goed gaan als er in de ECU een weer-
stand aanwezig is.
In figuur 3 ziet u dat de lage pulsspanningen
van de krukassensor niet een massaniveau heb-
ben (zie de afstand tussen de zwarte lijn, de
nullijn, en de groene puls). Na metingen bleek
deze lage signaalspanning soms wel 1,7 Volt te
bedragen. Veel te hoog! Zo’n hoge spanning
wordt niet meer door de ECU als een toerental-
signaal herkend. Een oorzaak kan zijn dat de
massa van deze sensor niet goed is en daardoor
het gehele signaal ‘omhoog tilt’ of dat de sen-
sor zelf defect is.
Tijdens deze tweede meting werd kanaal 4
(blauw) verbonden met de massa-aansluiting
van de krukassensor. Deze spanning bleek niet
hoger dan ongeveer 0,3 Volt te komen, dus dit
kon niet de oorzaak van deze storing te zijn
(geen 1,7 Volt). Wat overbleef was dat de Hall-
sensor defect was. Na vervanging functioneer-
de de motor weer zoals het hoort.
U ziet; wie de scope kan hanteren, komt de sto-
ring altijd op het spoor! �
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Motor valt stil

Bron: GMTO

Krukas Hall-signaal met het
60-2 tandenpatroon, blijft
aanwezig (veel pulsen geeft
een balkweergave)

Injector-
aansturing
valt weg

Hall-signaal vanuit de
verdeler blijft aanwezig

Hall-sensor kapot?

Bron: GMTO

2. De 4-kanaals scope in zijn element: Kanaal 1 (zwart) op één injector, kanaal
2 (rood) op de aanstuurpuls van het bobinemoduul, kanaal 3 (groen) op de
krukassensor en kanaal 4 (blauw) op de verdelersensor. Zowel de sturing naar
de injector als de bobine vallen weg, terwijl de krukassensor en verdelersen-
sor een goed signaal geven.

3. De lage pulsspanningen van de krukassensor hebben geen massaniveau (zie
de afstand tussen de zwarte lijn, de nullijn, en de groene puls). Gemeten werd
1,7 Volt, en dat is veel te hoog. Kanaal 4 (blauw) laat de massa-aansluiting
van de krukassensor zien. Deze spanning bleek in orde. Conclusie: de Hall-sen-
sor is defect.

Schakelt niet goed naar
massa. 1,7 Volt te hoog!

Massa van Hall-sensor
is goed (0,3 V)

Ook moduulaansturing
vertoont gebreken

Geen injectoraansturing meer
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