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Jaren geleden werd aangenomen dat de compu-
ters in auto’s voorzien zouden worden van ultieme
zelfdiagnosesystemen. Geen enkele storing zou
meer ontsnappen aan het autobrein en door sim-
pelweg een uitleesapparaat aan te sluiten, zou de
autotechneut de storing met een paar toetsklik-
ken uitgelezen hebben. Restte alleen nog het ver-
vangen van de ‘verdachte’ component en de sto-
ring was verleden tijd. Klant tevreden, rekening
opgemaakt en garage blij.
Dit ultieme diagnosestellen is nooit verwezenlijkt
en dat zal voorlopig ook een illusie blijven. Na-
tuurlijk worden er vandaag de dag storingen op
deze manier opgelost, maar dan spreken we wel
over relatief eenvoudige storingen. Hou het op
een slagingskans van 50% tot 70% dat op deze
wijze de storing wordt opgelost. Tien jaar geleden
was er al een slagingskans van 40% tot 60%. Er is
op dit gebied in de afgelopen 10 jaar dus niet zo
veel veranderd. We kunnen dus stellen dat mini-
maal 50% van de storingen opgelost kunnen wor-
den door een ‘ongeschoolde’ monteur in het dia-
gnosevak, die met een uitleesapparaat kan om-
gaan. Maar wat te doen bij de overige storingen
waarbij het zelfdiagnosesysteem faalt en geen, of
de verkeerde, conclusies heeft getrokken?

Diagnose- of uitleesapparatuur?
Bestaat er een diagnoseapparaat dat de niet ont-
dekte storingen zelfstandig en automatisch kan
opsporen, herkennen en weergeven? NEE, we
spreken wel van ‘diagnoseapparatuur’ maar deze
apparaten kunnen absoluut GEEN diagnose stel-
len. Alle zogenaamde diagnoseapparaten, we be-
doelen dus de seriële uitleesapparaten en meet-
apparatuur, zijn niet meer dan wat we ze noemen.
Ze lezen het zelfdiagnosesysteem van de auto uit
en transformeren dat naar leesbare taal.
Als het zelfdiagnosesysteem van de auto faalt,
blijft er nog een aantal mogelijkheden over om de
oorzaak van de storing toch te kunnen achterha-
len, namelijk:
1. Live data van sensoren en actuatoren bekijken
via het uitleesapparaat.
2. Componenten meten en de signalen zichtbaar
maken met een digitale scope. De technicus moet

echter zelf de uitgelezen of gemeten data inter-
preteren tot een diagnose. Dat vergt, naast be-
trouwbare apparatuur, ook een behoorlijk stuk au-
totechnische kennis van zowel elektrische als
elektronische aard.

Weergave in grafiek
Veel uitleesapparaten hebben de mogelijkheid
om, via de diagnosestekker, de datawaarden van
onder andere motortoerental, gasklepstand of
turbodruk in een grafiek weer te geven. Veel tech-
nici denken, en hebben horen zeggen, dat deze
monitorfunctie gelijk staat aan het meten met
een scope. Jammer genoeg is dat een grote mis-
vatting, tenzij men dit vergelijkt met een slechte
en/of trage scope. Dit komt omdat de data die uit-
gestuurd worden vanuit de ECU, een dusdanige
traagheid bezitten dat kortstondige storingen
niet of nauwelijks worden waargenomen.
Tijdens proeven hebben we gezien dat het moni-
toren van één signaal, bijvoorbeeld krukastoeren-
tal, maar drie keer per seconde door het uitleesap-

paraat wordt opgevraagd en weergegeven. De to-
tale cyclus duurt dus 0,3 seconden (300 ms). Een
storing die 100 ms duurt, zal dus vaak niet worden
weergegeven in de grafiek. Bij 100 ms signaalaf-
wezigheid van de krukassensor, zullen er bij 3000
t/min, gedurende vijf omwentelingen geen brand-
stof en ontsteking aanwezig zijn. Dat merk je wel
aan die auto, maar grote kans dat deze afwijking
niet op het uitleesapparaat waar te nemen is.
Vaak kunnen er meerdere componenten (parame-
ters) in een grafiek weergegeven worden. Bij vier
verschillende componenten zal de reactietijd (up-
date interval) oplopen tot 4 x 0,3 sec = 1,2 secon-
den. In figuur 1 zijn korte haperingen van de kruk-
assensor te zien, waarbij maar liefst 10 maal het
krukassignaal onderbroken was. Slechts viermaal
was deze storing in het toerentalsignaal zichtbaar,
maar meerdere keren in andere parameters zoals
motorbelasting en inspuittijdstip. Live data en de
monitorlijnen bekijken via een uitleesapparaat
kan dan ook niet als een betrouwbare en profes-
sionele diagnose worden ingezet.

Nauwkeurig meten met de scope
Hoe stelt u betrouwbaar diagnose?

Door de complexiteit van de huidige automobielsystemen wordt het stellen van een juiste 

diagnose er bepaald niet gemakkelijker op. Zelden brengt het zelfdiagnosesysteem de oplos-

sing. Het komt dus aan op ondersteuning van de juiste diagnose-apparatuur. Maar waarmee

stel je betrouwbaar diagnose?

Zonder een goede scope is het stellen van een betrouwbare diagnose bijna onmogelijk. Voorwaarde is bovendien een scope met de
juiste ‘kwaliteiten’.
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Digitale scope
Als we een moderne digitale scope gebruiken om
de signalen te meten en op te slaan hebben we
eigenlijk met dezelfde problematiek te maken, na-
melijk het niet zien van onregelmatigheden. Dat
heeft te maken met de meetsnelheid (sample
snelheid) en de grootte van het interne geheugen
van de scope. Een scope zet een gemeten span-
ning om in een digitale code en plaatst deze, code
voor code, in het geheugen. Als we spreken over
een scope met een meetsnelheid van 50 MS/s
(50.000.000 metingen per seconde, ook wel aan-
gegeven als 50 MHz) dan wordt elke 0,02 microse-
conde een spanningswaarde omgezet naar een
code en in het scopegeheugen gezet. Afhankelijk
van de grootte van dit geheugen, in combinatie
met de meetsnelheid, kan er telkens een be-
paalde aaneengesloten meettijd in het geheugen
aanwezig zijn. Nu is meten met een snelheid van
50 MS/s in de automobielen eigenlijk veel te snel,
maar kijk uit... als we naar de nieuwste databussen
kijken zoals CAN-bus (500 Kb/s) of Flex-Ray 
(1 Mb/s tot 10 Mb/s) kan daaraan alleen een
goede diagnose worden gesteld door te meten
met een snelle scope.

Meten met een scope
Een scope is een meetinstrument met de functie
om gemeten spanningen of signalen zichtbaar te
maken. Door gebruik te maken van een scope ver-
wachten we dat het gehele signaal, zonder ver-
vorming of hapering, op het scherm terechtkomt
zodat we een juiste diagnose kunnen stellen. We
zullen u uit de droom helpen... Bij verreweg de
meeste scopes is maar 10% tot hooguit 80% van
het totale signaal zichtbaar. De rest van het sig-
naal verdwijnt in het niets. De genoemde sprei-
ding is afhankelijk van de scope-instelling en er is
uitgegaan van het meten aan een inductief kruk-
assignaal waar, door een korte storing, 10-20 milli-
seconde van het signaal ontbreekt.
In figuur 2 is een scopebeeld te zien waar twee-
maal een kortstondige onderbreking is gesimu-
leerd, maar waar er één is waargenomen. 50% van
de waarneming is dus weggevallen. Dat houdt in
dat een dergelijk meetinstrument niet te vertrou-
wen is en dat daarmee dus geen betrouwbare dia-
gnose gesteld kan worden. En dat heeft maar één
oorzaak… Het signaal is continu op het scherm te
zien. Met andere woorden, als men het gemeten
signaal continu kan volgen (updaten) op het
scherm, is de meting per definitie onbetrouwbaar.
Buiten deze ‘stelling’ valt het meten aan langzame
signalen zoals temperatuursensoren, gaspedaal-
sensoren en dergelijke, die over het algemeen wél
goed te meten zijn.

Waarom deze onbetrouwbaarheid?
Een scope die een snel signaal zoals een injector-
beeld op het scherm laat zien, gaat op de vol-
gende punten in de fout: zeg dat de motor op
3000 t/min ronddraait. Dat betekent dat deze in-
jector 1500 keer per minuut aangestuurd wordt.

1. Hier zijn vier haperin-
gen van de krukassensor
zichtbaar, maar in werke-
lijkheid werd het krukas-
signaal maar liefst 10 maal
onderbroken. Slechts vier-
maal was deze storing in
het toerentalsignaal zicht-
baar, maar meerdere
keren in andere parame-
ters zoals motorbelasting
en inspuittijdstip. Zo is het
lastig om een betrouw-
bare diagnose te stellen.

2. Hier werd tweemaal een kortstondige onderbreking 
gesimuleerd, maar is er maar één waargenomen. 50% van
de waarneming is dus weggevallen.

3. Met dit concept gaan er
geen meetdata verloren.
Het geheugen wordt 
gebruikt als een soort 
lopende band waarin de
oudste data wordt wegge-
gooid als er, aan de andere
kant, nieuwe data wordt
ingeschoven. Op het mo-
ment dat er een (kortston-
dige) storing optreedt, kan
het vullen van het geheu-
gen worden stilgezet met
een triggerknop.

Rode lijn is het toerental gemeten aan de
 krukassensor. Slechts in 4 van de 10 gevallen wordt
een onderbreking in dit signaal weergegeven.

Groene lijn is de motorbelasting. In 8 van de 10
krukassignaalonderbrekingen wordt een veran-
dering hier wel weergegeven, wonderlijk.

Paarse lijn is het inspuitmo-
ment. Ook hier wordt tweemaal
een  onregelmatigheid  aange-
troffen, veroorzaakt door de 
krukas.
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Tijdens een meetsessie werd er
tweemaal een onderbreking
gesimuleerd van 10 ms. Slechts
eenmaal werd dit geregistreerd
in de meest optimale instelling.

Per seconde wordt de injector dan 25 maal ge-
opend. De scope is ingesteld op het meten en
laten zien van één inspuiting, dus een instelling
van 10 milliseconde over het totale scopebeeld.
Telkens als er getriggerd wordt (scope begint te
schrijven op een vast punt in het signaal) komt de
volledige openingstijd, meestal 2-5 ms, op het
scherm. Al zou de scope alle inspuitingen kunnen

laten zien bij die 3000 t/min, dan wisselt het be-
treffende scopebeeld 25 maal per seconde. Nu
het menselijke aspect. Een oog met daaraan ge-
koppeld het brein, kan hooguit 10 beeldwisselin-
gen per seconde waarnemen of onderscheiden.
Dat wil zeggen dat dus ruim 50% van het signaal
gewoonweg niet door de mens ‘gezien’ wordt. Dus
deze meetmethode is niet geschikt voor het stel-

100% trefzeker is het
verzamelen van de laat-
ste periode van het 
gemeten signaal. Pas na
het indrukken van de
triggerknop wordt de
geheugeninhoud op het
scherm gezet. Geen enkel
signaalverlies in deze
laatste 3 seconden.
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GMTO geeft u
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde elek-
tronica, kampt de werkplaats nogal eens met
moeilijk oplosbare storingen. GMTO helpt re-
gelmatig autobedrijven bij lastige defecten uit
de brand. Deze ‘praktijkstoringen’ zijn natuur-
lijk ook voor u leerzaam. GMTO vat hier een
lastig probleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose.
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len van een diagnose. Daarbij komt er ook iets an-
ders om de hoek kijken. Een scope kan in de prak-
tijk onmogelijk 100% van het gemeten signaal op
het scherm zetten. Je hebt namelijk te maken met
verwerkingstijd in de scope zelf. Zaken zoals het
meten, omzetten, verwerken en naar het scherm
zenden kosten tijd. Ook daar ontstaat nog eens
extra uitval bij de waarnemingen.
Dan nogmaals het triggeren. Er is ook nog zoiets
als trigger timeout, dat wil zeggen dat de scope
een bepaalde tijd wacht als er niet aan de trigger-
voorwaarden wordt voldaan. Dat betekent dat als
een injectorpuls echt wegvalt, het beeld van de
vorige injectorpuls op het scherm blijft staan tot-
dat de trigger timeout is verstreken. Zover komt
dat meestal niet want dan is er alweer een goede
injectorpuls voorbij gekomen. Resultaat: de weg-
gevallen injectorpuls wordt niet waargenomen.
En dan nog iets: met deze methode moet de tech-
nicus continu het beeld in de gaten houden en als
hij wat ziet op de knop ‘hold’ drukken. Hij is daar
altijd te laat mee.

Hoe dan wel?
Het uitgangspunt moet zijn dat metingen voor
100% betrouwbaar zijn. Er zijn scopes die deze
mogelijkheden bezitten. Een dergelijke scope
moet daarvoor voldoende intern geheugen bezit-
ten, op hoge snelheid kunnen meten en de meet-
data als een continue datastroom in het geheu-
gen wegschrijven. Afhankelijk van de meetsnel-

heid en instelling kan altijd de laatste meetperi-
ode van het signaal, zonder verlies van ook maar
één microseconde, in dat intern geheugen opge-
slagen staan. Het geheugen wordt dan gebruikt
als een soort lopende band waarin de oudste data
worden weggegooid als er, aan de andere kant,
nieuwe data worden ingeschoven. Als we ons
concentreren op de drie seconden instelling, dan
zijn altijd de laatste gemeten drie seconden in het
geheugen aanwezig. Op het moment dat er een
(kortstondige) storing optreedt kan het vullen van
het geheugen worden stilgezet met een trigger-
knop en naar het scherm verzonden worden.
In figuur 3 is de opbouw van een dergelijke ver-
werking te zien. Met deze methode zullen geen
meetdata verloren gaan en tot drie seconden in
de tijd teruggekeken kunnen worden, dus daar
waar het probleem zich heeft voorgedaan.
In figuur 4 is duidelijk te zien dat de twee kort-
stondige onderbrekingen van 10 ms lang zijn
waargenomen, dus… 100% trefkans. Na inzoo-
men op één van de onderbrekingen (figuur 5), zijn
duidelijk alle details nog goed zichtbaar. En dat is
wat we willen bij het stellen van een diagnose: be-
trouwbaarheid van de meting.

Minimumeisen scope
Een scope moet aan een aantal minimumeisen
voldoen om er een goede diagnose mee te kun-
nen stellen bij moderne auto’s. Hij moet vier of
meer volledig gescheiden meetingangen bezit-

ten. Met vier ingangen kan in één oogopslag het
functioneren van meerdere componenten wor-
den gecontroleerd, wat weer betekent dat een 
diagnose sneller uitgevoerd kan worden.
Er zijn gescheiden ingangen (differentieel) nood-
zakelijk omdat anders heel gemakkelijk kortslui-
ting gemaakt kan worden met de scope-meetdra-
den, wat (meet)schade aan de automobielsyste-
men kan veroorzaken.
Een geavanceerde recorderfunctie, waarbij geen
meetdata verloren gaan en elke microseconde
van het signaal te diagnosticeren is, is onontbeer-
lijk. Met de gemeten signalen moeten wiskundige
berekeningen gemaakt kunnen worden zodat de
(automotive) software ontwikkelaars de mogelijk-
heid hebben om slimme en handige hulplijnen in
het scopebeeld te creëren (middels kiezen voorin-
stellingen) waardoor de diagnose nog makkelijker
wordt. Verder moet de scope gekoppeld kunnen
worden aan een uitgebreide signalen- en aansluit-
database voor het correct en snel inzetten van de
scope.
Samenvattend: het is belangrijk om te weten hoe
meetapparatuur functioneert, welke tekortkomin-
gen er zijn en welke waarde men eraan kan hech-
ten. Niets is zo pijnlijk als dat men verwacht dat
een meetapparaat 100% betrouwbaar is en er
achterkomt dat er maar moeilijk een storing mee
gevonden kan worden. We hopen met dit artikel
iets meer inzicht gegeven te hebben in de proble-
matiek van het meten en weergeven van signalen
en dat opleiders, verkopers en gebruikers zich
meer bewust zijn van de genoemde tekortkomin-
gen of juist pluspunten van bepaalde apparatuur.

4. Dezelfde simulatie als 
figuur 2, maar nu zijn de
twee kortstondige onder-
brekingen van 10 ms lang
wél waargenomen. Dat is
belangrijk voor een 
betrouwbare diagnose. 

5. Na inzoomen op één van
de onderbrekingen zijn
alle details nog goed zicht-
baar. Dat is wat we willen
bij het stellen van een 
diagnose: betrouwbaar-
heid van de meting.

Zelfde meting als in het vorige scopebeeld maar
nu zijn er geen data verloren gegaan. Beide
korte onderbrekingen zijn feilloos vastgelegd. 

Na gedeeltelijk inzoomen
is het signaal nog tot 1,5
seconden terug te zien

Hier bevindt zich het triggerpunt dat met
de triggerknop, handmatig is gezet nadat
de motor een hapering vertoonde.

Van 3 seconden is ingezoomd tot 50 ms.
De onderbreking is hier nog beter te zien. 
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