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Plan prezentacji:

 Multimetr i oscyloskop
 Diagnostyka sieci teleinformatycznych
 System OBD/EOBD
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Foto: Porsche

Multimetr w diagnostyce pojazdu
Częstotliwość

Multimetr

Temperatura
Woltomierz

Wysokie napięcie

Amperomierz

Test poziomów
logicznych

Omomierz

Testy diody i
ciągłości obwodu

Funkcje
dodatkowe

Kąt zwarcia styków
przerywacza
Szerokość impulsu
(do sprawdzania
wtryskiwacza)

Współczynnik
wypełnienia
impulsu

Tachometr
(obrotomierz)
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Multimetr cyfrowy - błąd pomiaru
Błąd pomiaru (np. ±0,25% ± 1cyfra):
 ±0,25% - błąd wyniku pomiaru

• pomiar 12V na zakresie 20V, wyświetlacz 3 ½ , czyli wynik

pomiędzy 11,97V a 12,03V (±30mV, czyli 0,25% z 12V)
• pomiar 1V na zakresie 20V , wyświetlacz 3 ½ , czyli wynik 1V
bo błąd pomijalnie mały (±2,5mV)
 ±1 cyfra - błąd cyfrowy (doliczany po błędzie pomiarowym)
• pomiar 12V na zakresie 20V, wyświetlacz 3 ½ , czyli wynik
pomiędzy 11,96V a 12,04V (łączny błąd ±0,33%)
• pomiar 1V na zakresie 20V , wyświetlacz 3 ½ , czyli wynik
pomiędzy 1,01V a 0,99V (±1%)

Należy dobierać zakres tak, aby wskazanie następowało
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w końcowej części zakresu pomiarowego.

Zastosowanie woltomierza
 Pomiar napięcia zmiennego/stałego
 Pomiar wartości max, min, średniej
 Pomiar wysokich napięć (wymagana dodatkowa sonda)

Ważne!:
 Woltomierz podłącza się zawsze równolegle do obwodu
 Należy pamiętać, że w trakcie pomiaru mogą pojawić się przepięcia (piki

napięciowe), które wielokrotnie przewyższają wartości dopuszczalne zakresu
miernika. Związane jest to najczęściej z zakłóceniami wywołanymi przez
elementy pojemnościowe
 Pomiary napięć wolnozmiennych woltomierzem są dopuszczalne, ale nie

zawsze dają one wystarczające informacje do wyciągnięcia wniosków.
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Zastosowanie woltomierza
Przykład: żarówka H1 nie świeci; sprawny akumulator, bezpiecznik F1, żarówka
H1, załączony wyłącznik S1
1. Pomiar napięcia pomiędzy masą a wejściem wyłącznika S1

U>11,5V – OK., U≈0V – przerwany przewód F1-S1

2. Pomiar napięcia pomiędzy masą a wejściem żarówki H1

U>11,5V – OK., U≈0V – przerwany przewód S1-H1
lub uszkodzony wyłącznik

3. Pomiar napięcia pomiędzy masą a wyprowadzeniem masy

żarówki H1
U>11,5V – OK., U≈0V – przerwany przewód H1-masa
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Zastosowanie amperomierza
 Pomiar prądu zmiennego/stałego
 Pomiar wartości max, min, średniej

Ważne!:
 Pomiar wymaga przerwania obwodu (amperomierz włączony szeregowo)
 Niekiedy przerwanie obwodu wiąże się z ponownym kodowaniem lub

programowaniem podzespołów, czy kasowaniem kodu usterek.
 Należy pamiętać, że nawet przy pomiarach prądu stałego mogą pojawić się

przetężenia (piki prądowe), które wielokrotnie przewyższają wartości
dopuszczalne zakresu miernika. Związane jest to najczęściej z zakłóceniami
wywołanymi przez elementy indukcyjne.
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Zastosowanie omomierza
 Pomiar rezystancji
 Detekcja zwarcia lub przerwy w obwodzie

Ważne!:
 Omomierz włącza się w obwód tak samo jak woltomierz (równolegle).
 Pomiar powinno przeprowadzać się przy braku napięcia.
 Pomiar rezystancji danego elementu wymaga aby jedna z elektrod nie była

galwanicznie połączona z obwodem. W przeciwnym wypadku mierzymy
rezystancje obwodu widzianą od strony zacisków badanego elementu.
 Pomiar rezystancji elementów półprzewodnikowych (diody, tranzystory) nie jest

możliwy. Wymaga on stosowania metod pośrednich (np. metoda „techniczna”).
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Zastosowanie omomierza
Przykład: żarówka H1 nie świeci; sprawny akumulator, bezpiecznik F1
(odłączony), żarówka H1, załączony wyłącznik S1
1. Pomiar rezystancji pomiędzy masą a wejściem wyłącznika S1

R>2 – przerwany przewód lub brak kontaktu masa-S1
R<2 – przerwany przewód lub brak kontaktu F1-S1

2. Pomiar rezystancji pomiędzy masą a wejściem żarówki H1

R>2 – przerwany przewód lub brak kontaktu S1-H1,
uszkodzony wyłącznik S1
R<2 – przerwany przewód lub brak kontaktu F1-S1
3. Pomiar rezystancji pomiędzy masą a wyprowadzeniem masy

żarówki H1
R>2 – przerwany przewód lub brak kontaktu masa-H1
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Zastosowanie oscyloskopu
 Wizualizacja rzeczywistych czasowych przebiegów elektrycznych w
obwodzie z uwzględnieniem składowej stałej
 Pomiar napięć szybko- i wolnozmiennych
 Pomiar prądu (wymagana sonda indukcyjna oraz odpowiedni tryb pracy
oscyloskopu)

Ważne!:
 Oscyloskop włącza się w obwód tak samo jak woltomierz (równolegle).
 Ze względu charakter niektórych przebiegów (obwód wtórny układu

zapłonowego) i na możliwość pojawiania się przepięć istotne jest odpowiednie
dopasowanie zakresu napięć wejściowych.
 Podłączenie masy sondy oscyloskopowej znacząco wpływa na wynik pomiaru.

Nieprawidłowe podłączenie może skutkować uszkodzeniem podzespołów
(zwarcia, omyłkowe uruchomienie).
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Uszkodzenia magistrali CAN

Jeżeli pojawia się brak komunikacji z danym sterownikiem
na szynie CAN, to równie prawdopodobna jest jego
usterka, jak i uszkodzenie przewodów lub złączy, ew.
nieprawidłowe poziomy napięć zasilających.
Należy również pamiętać o uszkodzeniach bramy
„gateway”. Może na nie wskazywać brak komunikacji z
całą grupą sterowników podłączonych do danej bramy.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Najczęstszym uszkodzeniem magistrali jest zwarcie
któregoś z przewodów z „plusem” zasilania lub masą,
oraz zwarcie obu przewodów.
Uszkodzenia sieci polegające na wysyłaniu błędnych lub
„bełkotliwych” ramek (mumble frame), są związane
najczęściej z uszkodzeniem sterownika
(transceivera/kontrolera) i sygnalizowane jako niesprawny
podzespół przez sieć diagnostyczną.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Żółty – sygnał CAN-High

Prawidłowe przebiegi w magistrali CAN

Zielony – sygnał CAN-Low
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodów CAN-High z CAN-Low w magistrali Antrieb-CAN.
Wyrównanie poziomów napięcia bitów recesywnych do poziomu 2,5V. Różnica
poziomów bitów dominujących poniżej 0,9V - sieć nie działa
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodów CAN-High z CAN-Low w magistrali Komfort-CAN i
Infotaiment-CAN.
Poziomy sygnałów obu bitów są jednakowe. Sieć działa jednoprzewodowo.
Sterownik rozpoznaje napięcia względem masy.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-High z plusem zasilania w magistrali Antrieb-CAN.
Napięcie na przewodzie CANHigh – +12V. Poziom napięcia bitów recesywnych w
przewodzie CAN-Low zostaje podniesiony do 12V. Różnica napięć bitów
dominujących mieści się w dozwolonym przedziale – sieć pracuje poprawnie. 16

Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-High z plusem zasilania w magistrali Komfort-CAN
i Infotaiment-CAN.
Sygnały w przewodzie CAN-Low nie ulegają zmianie – magistrala przechodzi do
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pracy jednoprzewodowej.

Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-High z masą w magistrali Antrieb-CAN.
Napięcie w obu przewodach spada do 0V – sieć nie pracuje poprawnie.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-High z masą w magistrali Komfort-CAN i
Infotaiment-CAN.
Napięcie w przewodzie CAN-High - 0V, a w CAN-Low pozostaje bez zmian – praca
jednoprzewodowa. Zwarcie można pomylić z przerwaniem przewodu CAN-High.19

Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-Low z plusem zasilania w magistrali Antrieb-CAN.
Napięcie w obu przewodach ok. 12V – sieć nie pracuje poprawnie.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-Low z plusem zasilania w magistrali Komfort-CAN i
Infotaiment-CAN.
Napięcie w przewodzie CAN-High pozostaje bez zmian, a w CAN-Low – 12V praca jednoprzewodowa.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-Low z masą w magistrali Antrieb-CAN.
Napięcie w przewodzie CAN-Low - 0V. Poziom bitów recesywnych w przewodzie
CAN-High również 0V. Widoczna jest różnica napięć bitów dominujących.
22
– sieć pracuje poprawnie.

Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-Low z masą w magistrali Komfort-CAN i
Infotaiment-CAN.
Napięcie w przewodzie CAN-Low - 0V, a w CAN-High pozostaje bez zmian – praca
jednoprzewodowa. Zwarcie można pomylić z przerwaniem przewodu CAN-Low. 23

Uszkodzenia magistrali CAN


Nie każde uszkodzenie powoduje nieprawidłową pracę
magistrali CAN.

 W niektórych przypadkach możliwe jest przejście w stan
pracy jednoprzewodowej (możliwa poprawna transmisja
pomiędzy sterownikami pomimo awarii).
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Uszkodzenia magistrali CAN


Zwarcia galwaniczne pojawiają się rzadko (bezpośrednie zetknięcie z
masą lub +12V).



Zazwyczaj uszkodzenia przewodów magistrali CAN mają charakter
oporowy (przetarcie izolacji, wilgoć).



Zmiany sygnałów w przewodach magistrali wyglądają podobnie jak w
przypadku zwarć. Widać jednak wyraźnie różnice w poziomach napięć.



Przy względnie dużych wartościach oporów poziomy sygnałów mogą
zmienić się nieznacznie i sterowniki będą widzieć nadal różnicę napięć
bitów dominujących (sieć pracuje poprawnie).



Przy małych oporach (najczęstszy przypadek) różnice te nie mieszczą
się w dozwolonych granicach i sieć przestaje działać poprawnie lub
pracuje w trybie awaryjnym.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-Low z CAN-High przez opór.
Poziomy bitów recesywnych zmieniają się jednocześnie. W przewodzie CAN-High
podnosi się, a w CAN-Low obniża dokładnie o taką samą wartość. Poziomy napięć
bitów dominujących nie ulegają zmianie.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-High z plusem zasilania przez opór.
Wszystkie poziomy napięć w magistrali nie ulegają zmianie z wyjątkiem napięcia
bitów recesywnych w przewodzie CAN-High, które ulega podwyższeniu.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-High z masą przez opór.
Zmienia się tylko poziom napięcia bitów dominujących przewodu CAN-High, który
ulega obniżeniu. Poziom bitów recesywnych i poziomy w przewodzie CAN-Low 28
pozostają niezmienione.

Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-Low z plusem zasilania przez opór.
Poziom bitów recesywnych przewodu CAN-Low zwiększa się. Poziom bitów
dominujących i poziomy napięć w przewodzie CAN-High pozostają na prawidłowych
29
poziomach.

Uszkodzenia magistrali CAN

Zwarcie przewodu CAN-Low z masą przez opór.
W tym przypadku obniża się poziom bitów recesywnych w przewodzie CAN-Low.
Pozostałe poziomy napięć nie zmieniają się.
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Uszkodzenia magistrali CAN

Przerwa na CAN-High

Przerwa na CAN-Low

Przerwa w przewodzie CAN-High lub CAN-Low.
W przypadku magistrali Antrieb-CAN przerwa w którymkolwiek z przewodów
charakteryzuje się odbiciami falowymi. W przypadku przerw w innych magistralach
mogą pojawić się zakłócenia odczytywane przez węzły sieci jako komunikaty
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(trudne do interpretacji).

Uszkodzenia magistrali CAN
Uszkodzenie „terminatora” (zmianie wartości oporu „transceivera” ):
Pojawienie się odbić sygnałów w magistrali, które mogą być
interpretowane jako przesyłane wiadomości.



Szukanie uszkodzenia:


Pomiar rezystancji przy połączonej sieci (ryzykowne!) - znając ich wartość
(w przybliżeniu jednakowa) i pamiętając, że są one połączone równolegle,
należy spodziewać się odczytu wynoszącego połowę rezystancji jednego
„terminatora” (wartości oporników zamykających magistralę są inne dla każdego
modelu samochodu, a mierzone wartości zależą również od topologii całej sieci).



Pomiar rezystancji przed i po odłączeniu sterownika końcowego sieci
(zawierającego terminator) - po odłączeniu urządzenia mierzona wartość
powinna się zmienić, opór odłączonego terminatora również (brak zmian uszkodzenie odłączonego urządzenia lub przerwa w przewodach na drodze
punkt pomiarowy – odłączony sterownik).
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Uszkodzenia optycznej magistrali MOST


Uszkodzenie jednego elementu sieci powoduje jej całkowite
unieruchomienie (architektura pierścieniowa).



Najczęstsze przyczyny usterek są związane z:


Brakiem lub nieprawidłową wartością napięcia zasilania



Uszkodzeniem sterownika (fizycznym lub związanym z błędnym
oprogramowaniem)



Uszkodzenie trasceivera (układ nad.-odb. obsługujący światłowód)



Przerwanie lub inne uszkodzenie światłowodu (zagięcie)



Uszkodzenie złącza światłowodowego
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Diagnostyka optycznej magistrali MOST


Zastosowanie odrębnej sieci diagnostycznej do której dołączone są
wszystkie węzły sieci MOST



Sprawdzenie poprawności pracy sieci jest ściśle związana z
procedurami diagnostycznymi
Rys.: Audi



„Diagnoza przerwanego pierścienia” – przesłanie jednego komunikatu
do wszystkich węzłów; węzeł, który nie odebrał komunikatu zapisuje ten
34
fakt w pamięci diagnostycznej;

Diagnostyka pokładowa OBD
OBD (On-Board Diagnostic) – pokładowy system
diagnostyczny
EOBD (European On-Board Diagnostic) – pokładowy
system diagnostyczny, standard europejski
D-OBD (Diesel On-Board Diagnostic) – pokładowy system
diagnostyczny pojazdów z silnikiem o zapłonie
samoczynnym
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Diagnostyka pokładowa OBD
1984 – wprowadzenie ustawy o zastosowaniu systemu OBD (Kalifornijska
Rada Ochrony Zasobów Powietrza CARB)
1988 – obowiązek instalowania systemu OBD we wszystkich nowo
rejestrowanych pojazdach (OBD I)
1994 – Zdefiniowanie standardu OBD II (wprowadzenie uniwersalnego
złącza diagnostycznego)
1996 – Wprowadzenie standardu OBD II jako powszechnie obowiązującego
2000 – przyjęcie standardu OBD II w Unii Europejskiej (EOBD)

2000 – obowiązek instalowania systemu OBD we wszystkich nowo
rejestrowanych pojazdach z silnikiem iskrowym
2004 – obowiązek instalowania systemu OBD we wszystkich nowo
rejestrowanych pojazdach z silnikiem o zapłonie samoczynnym

2006 – obowiązek instalowania systemu OBD we wszystkich nowo
rejestrowanych pojazdach ciężarowych
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Diagnostyka pokładowa OBD
Dyrektywa dotycząca standardu EOBD:
 Każdy nowo rejestrowany pojazd musi posiadać

znormalizowane złącze diagnostyczne umożliwiające
komunikacje przez zewnętrzne uniwersalne urządzenie
diagnostyczne.
 Informacje techniczne konieczne do naprawy systemów i

podzespołów pojazdu, które mają wpływ na emisje spalin
muszą być udostępniane przez producentów bez
ograniczeń.
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Diagnostyka pokładowa OBD
System EOBD:
 Monitoruje w trakcie eksploatacji stan systemy i

podzespoły pojazdu, które mają wpływ na emisje spalin.
 Przy wzroście emisji o 50% system informuje poprzez

kontrolkę MIL o usterce emisyjnej (brak przymusu
formalno – prawnego dostarczenia pojazdu do warsztatu).
 Wskazanie uszkodzenia określonego elementu kończą

testowanie przez system EOBD. Nie jest wymagane
dalsze rozpoznanie usterki w celu dokładnego
rozpoznanie usterki.
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Diagnostyka pokładowa OBD
Monitorowanie układów,
które mają wpływ na
emisję spalin.

Ochrona podzespołów
emisyjnych przed
uszkodzeniem.

Informowanie kierowcy
o usterkach, które
powodują przekroczenie
emisji o 50%.

Zadania
systemu
EOBD

Zapisywanie informacji
o uszkodzeniach
kontrolowanych
podzespołów.

Zapisywanie informacji
o warunkach
eksploatacji, w których
pojawiły się usterki.

Przekazywanie
informacji do
zewnętrznych urządzeń
diagnostycznych.
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Za: Uwe Rokosch „Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD” WKŁ 2007

Diagnostyka pokładowa OBD
Nie jest zadaniem systemu EOBD podawanie informacji,
który konkretnie element jest uszkodzony!
Np.:

Wskazana usterka może wynikać ze zużycia poszczególnych
elementów wpływających na emisję, nawet gdy zużycie to mieści się
indywidualnie w dopuszczalnych granicach, gdyż globalnie może ono
doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wartości.

40

Za: Uwe Rokosch „Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD” WKŁ 2007

Diagnostyka pokładowa OBD
Wymagania w stosunku do systemu EOBD:
 Kontrola działania reaktorów katalitycznych
 Kontrola działania filtrów cząstek stałych
 Kontrola działania czujników tlenu (sondy λ)
 Rozpoznawanie wypadania zapłonu
 Rozpoznawanie braku procesu spalania
 Kontrola układu zasilania
 Kontrola działania układu powietrza dodatkowego („rozcieńczanie” spalin)
 Kontrola działania układu recyrkulacji spalin
 Kontrola działania układu odprowadzania par paliwa
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Diagnostyka pokładowa OBD
Wymagania w stosunku do systemu EOBD (cd.):
 Kontrola działania układu chłodzenia
 Kontrola działania układu przestawiania faz rozrządu i skoku zaworów
 Zapisywanie warunków pracy silnika
 Sterowanie kontrolką MIL

 Obsługa złącza diagnostycznego
 Przekazywanie informacji o gotowości diagnostycznej systemu
 Ochrona przed nieautoryzowaną modyfikacją systemu
 Kontrola funkcji skrzyni biegów związanej z emisją spalin
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Diagnostyka pokładowa OBD
System EOBD monitoruje następujące parametry:
 Temperaturę silnika
 Obciążenie silnika
 Prędkość obrotową
 Ciśnienie paliwa
 Ciśnienie w kolektorze dolotowym
 Wsp. korelacji czasu otwarcia wtryskiwaczy
 Stan i działanie układu regulacji mieszanki
 Napięcie zasilające
 Prędkość pojazdu
 Przebieg pojazdu
 Informacje o usterkach i ich kodach
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Diagnostyka pokładowa OBD
Oraz dodatkowo:
 Temperaturę oleju

 Kąt wyprzedzania zapłonu
 Przepływ masowy zasysanego powietrza
 Kąt otwarcia przepustnicy
 Parametry związane z działaniem układu odsysania spalin ze skrzyni korbowej

 Temperaturę spalin
 Informacje o działaniu układu klimatyzacji
 Parametry automatycznej skrzyni biegów
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Kontrolka MIL
(Malfunction Indicator Lamp)

 Kontrolka MIL informuje o awarii, gdy po kolejnych trzech cyklach jezdnych

nadal występuje usterka, która jest zapisywana w pamięci usterek
 Gdy w kolejnych trzech cyklach jezdnych zostały przeprowadzone procedury

wykrywające wcześniejszą zapamiętaną usterkę i nie potwierdziły jej
istnienia, to kontrolka MIL przestaje sygnalizować stan awaryjny
 Jeśli w kolejnych 40-tu cyklach jezdnych nie potwierdzono istnienia

wcześniejszej usterki, to uprzednio wygenerowany kod błędu może zostać 45
usunięty z pamięci.

Kontrolka MIL
(Malfunction Indicator Lamp)
Kontrolka MIL świeci się w przypadku stwierdzenia:
•

Usterki jakiegokolwiek elementu sterowania pracą silnika i skrzyni
biegów

•

Zwiększenia emisji o 15%

•

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji HC (starzenie
reaktora katalitycznego)

•

Wypadania zapłonów (niedopuszczalny wzrost emisji)

•

Nieszczelności lub niedrożności układu odprowadzania par paliwa

•

Sterowania silnika lub skrzyni biegów programem awaryjnym

•

Braku sprzężenia zwrotnego w układzie regulacji składu mieszanki

•

Przekroczenia temperatury silnika o 11ºC powyżej wartości
dopuszczalnej (tylko OBD)

Za: Uwe Rokosch „Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD” WKŁ 2007
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Złącze diagnostyczne EOBD
Protokoły transmisji danych używanych w systemie OBD:
•

ISO 9141-2 – protokół stosowany w markach europejskich do
wymiany danych o małej prędkości (5bit/s)

•

ISO 14230-4 – protokół spotykany w markach europejskich i
azjatyckich oraz w pojazdach Chrysler

•

SAE J 1850 – protokół stosowany w pojazdach amerykańskich
(szczególnie General Motors)

•

ISO/DIS 15765-4 – protokół do diagnozowania sieci CAN
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Złącze diagnostyczne EOBD

Pin 7 + 15

komunikacja zgodna z protokołem ISO 9141-2 (diagnostyka silnika i
układu oczyszczania spalin)

Pin 2 + 10

komunikacja zgodna z protokołem SAE J 1850

Pin 4

masa

Pin 5

Masa w transmisji sygnału

Pin 16

Biegun dodatni akumulatora +12V

Pin 6

Szybka transmisja sygnałów w sieci CAN

Pin 14

Wolna transmisja sygnałów w sieci CAN

Pin 1,3,8,9,11,12,13

Styki wolne (wykorzystywane przez producentów)
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Złącze diagnostyczne EOBD

Złącza identyczne pod względem kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia
styków były stosowane również w pojazdach wyprodukowanych przed 2000r,
a które nie posiadały systemu OBD.
NIE NALEŻY PODŁACZAĆ URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNEGO OBD!
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Oznaczanie usterek w systemie EOBD
 Kod składa się z 5 znaków
 Początek P0 – grupa kodów wspólna dla wszystkich producentów
 Początek P1, P2, P3 - grupa kodów określająca usterki
specyficzne dla danego producenta (niekiedy odczyt możliwy
tylko przy użyciu sprzętu dedykowanego)
 Kod P1000 – kod gotowości systemu OBD, informujący o
realizacji poszczególnych procedur diagnostycznych

Definicje kodów obejmują również usterki czujników, które
nie są montowane seryjnie w pojazdach.
50

Oznaczanie usterek w systemie EOBD
Przykład: P0301 - wypadanie zapłonów w pierwszym cylindrze
P

Lokalizacja głównego zespołu pojazdu:
B – nadwozie (Body)
C – podwozie (Chassis)
P – układ napędowy (Powertrain)
U – sieć wymiany danych (Network Communications)

0

Typ kodu usterki:
0 – ogólny kod usterki (niezależny od producenta)
1 – kod usterki specyficzny dla danego producenta
2 – kod usterki specyficzny dla danego producenta
3 – kod usterki specyficzny dla danego producenta lub niezidentyfikowany

3

Lokalizacja wystąpienia usterki (mechanizm, układ):
1 – układ paliwowy i dolotowy (skład mieszanki palnej)
2 – obwód wtryskiwaczy
3 – układ zapłonowy i wypadanie zapłonów
4 – dodatkowe układy kontroli emisji
5 – układ regulacji prędkości obrotowej i układ biegu jałowego
6 – sterownik silnika (ECU) i jego sygnały wyjściowe
7 – Skrzynia biegów i jej sterowanie
8 – Skrzynia biegów i jej sterowanie

01

Numer błędu
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Ramka zamrożona w systemie EOBD
System OBD/EOBD zapisuje kod stwierdzonej usterki
oraz warunki charakteryzujące pracę pojazdu (silnika) w
momencie wykrycia usterki. Dane te są zapamiętane w
tzw. „ramce zamrożonej”.
Jeżeli system OBD/EOBD stwierdzi następną usterkę,
nowe warunki pracy zostaną również zapamiętane w
ramce zamrożonej, nadpisując uprzednio zapamiętane.
Istnieje jednak możliwość zachowania pierwotnej postaci
ramki.
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Ramka zamrożona w systemie EOBD
W ramce zamrożonej zapisywane są obligatoryjnie:
•

Obliczone obciążenie silnika (moment obrotowy)

•

Prędkość obrotowa silnika

•

Wartość współczynników korelacji czasów otwarcia wtryskiwaczy

•

Ciśnienie paliwa

•

Prędkość pojazdu

•

Temperatura cieczy chłodzącej silnik

•

Ciśnienie w kolektorze dolotowym

•

Wartość układu regulacji składu mieszanki (sondy λ)

•

Kod usterki, która spowodowała wpis do ramki zamrożonej
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Za: Uwe Rokosch „Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD” WKŁ 2007

Ramka zamrożona w systemie EOBD

Dodatkowo zapisuje się:
•

Kąt wyprzedzenia zapłonu

•

Temperatura powietrza zasysanego przez silnik

•

Natężenie przepływu strumienia zasysanego powietrza

•

Sygnał z czujnika położenia przepustnicy

•

Stan pracy układu rozcieńczania spalin dodatkowym powietrzem

•

Inne
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Za: Uwe Rokosch „Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD” WKŁ 2007

Tryby pracy testera diagnostycznego
(wg normy ISO 15031-5)
Tryb nr 1
•

Odczyt informacji diagnostycznych

•

Odczyt parametrów mierzonych

•

Informacja o stanie systemu OBD/EOBD
•

Analogowe sygnały wej. i wyj. (temp. płynu chłodzącego, sygnał
sondy λ, prędkość obr. silnika)

•

Cyfrowe sygnały wej. i wyj. (kąt otwarcie przepustnicy, działanie
biegu jałowego)

•

Wyniki obliczeń programu sterownika (czas wtrysku)

Tryb nr 2
•

Odczyt parametrów zapisanych w ramkach zamrożonych
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Tryby pracy testera diagnostycznego
(wg normy ISO 15031-5)
Tryb nr 3
•

Odczyt kodów usterek z pamięci sterowników

Tryb nr 4
•

Kasowanie zapamiętanych kodów usterek oraz informacji zawartych
w ramkach zamrożonych
UWAGA!!!
Nie jest możliwe wybiórcze kasowanie kodów usterek. Informacje
potrzebne do późniejszej analizy powinny być odczytane i
zarchiwizowane. Polecenie wykasowania kodów usterek jest
obowiązujące dla wszystkich sterowników jednocześnie.
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Tryby pracy testera diagnostycznego
(wg normy ISO 15031-5)
Tryb nr 5
•

Odczyt wyników ostatnio przeprowadzonej diagnostyki sondy λ.
•

Stałych wartości progowych pochodzących z programu
sterownika

•

Wartości zmierzonych

Tryb nr 6
•

Odczyt informacji o wartościach zmierzonych podczas okresowo
wykonanych testów diagnostycznych (o ich stosowaniu i rodzaju
decyduje producent).

Tryb nr 7
•

Odczyt prawdopodobnych kodów usterek powodujących wzrost
emisji.
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Tryby pracy testera diagnostycznego
(wg normy ISO 15031-5)

Tryb nr 8
•

Funkcje testowe, które umożliwiają testerowi diagnostycznemu
przejęcie kontroli nad danym sterownikiem (test elementów
wykonawczych)

Tryb nr 9
•

Odczyt informacji o pojeździe:
•

numer VIN (nr identyfikacyjny pojazdu)

•

numer CIN (nr wersji oprogramowania serownika)

•

Numer CVN (nr kontrolny oprogramowana sterownika)
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Procedury diagnostyczne
 Realizacja wszystkich procedur diagnostycznych wymaga długotrwałej jazdy,

co jest uciążliwe i czasochłonne.

Cykl jezdny zapewniający przeprowadzenie wszystkich procedur diagnostycznych.
59

Za: Uwe Rokosch „Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD” WKŁ 2007

Procedury diagnostyczne
 Realizacja wszystkich procedur diagnostycznych wymaga długotrwałej jazdy,

co jest uciążliwe i czasochłonne. Aby skrócić czas diagnozy stosuje się
uproszczone procedury diagnostyczne.

Cykl jezdny zapewniający wykonanie w warunkach warsztatowych wszystkich
60
procedur diagnostycznych (wytyczne podane przez producenta).
Za: Uwe Rokosch „Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD” WKŁ 2007

Wyłączenie systemu OBD
System OBD/EOBD może być wyłączany (ale nie musi), gdy w określonych
warunkach eksploatacji przeprowadzenie procedur diagnostycznych
skutkowałoby zapisaniem kodów usterek, które w rzeczywistości nie pojawiły się.
Blokowanie systemu OBD/EOBD może następić gdy:
 Poniżej 20% paliwa w zbiorniku.
 Eksploatacja na wysokości powyżej 2500 n,p,m.
 Temperatura otoczenia poniżej -7ºC
 Działają urządzenia dodatkowe, pobierające napęd od silnika (wyciągarka).
 Napięcie z akumulatora spada poniżej określonego poziomu.

Wykazanie, ze system OBD/EOBD powinien być wyłączony w określonych
warunkach eksploatacji leży po stronie producenta pojazdu.
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Kroki wstępne do przeprowadzenia
diagnozy systemu OBD
Przeprowadzenie diagnozy w oparciu o system OBD/EOBD i późniejsze
naprawy powinny być poprzedzone kontrolą stanu technicznego pojazdu, a
zwłaszcza silnika.
Naprawa tylko na podstawie odczytu kodu usterek może być nieskuteczna
i generować niepotrzebne koszty. Podobne rezultaty może dawać
„podmienianie” podzespołów.
Najlepsze efekty uzyskuje się wyciągając wnioski na podstawie odczytu kodu
błędów i ramki zamrożonej, obserwacji zmian parametrów pracującego silnika,
oraz późniejszych czynności serwisowych (pomiary multimetrem, oscyloskopem,
testowanie wytypowanych podzespołów).
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Kroki wstępne do przeprowadzenia
diagnozy systemu OBD
Kontrola wstępna powinna obejmować:
 Stan techniczny silnika (prawidłowa temp pracy, poziom chłodziwa,

nieszczelności, luzy na zaworach, ciśnienie sprężania w cylindrach, stan
akumulatora i procesu ładowania, „tuning”, dodatkowe podzespoły, prawidłowość
przeglądów okresowych, próby usunięcia usterki)
 Stan układu zapłonowego (typ i stan świec, przebiegi napięć na uzwojeniach

cewki, stan połączeń elektrycznych)
 Stan układu smarowania silnika (wymiana filtra, poziom i stan oleju)
 Stan układu zasilania paliwem (ilość i rodzaj paliwa, stan filtra, nieszczelności w

układzie dolotowym)
 Kontrola układu dopływu powietrza i wylotowego (stan filtra, nieszczelności w

układzie dolotowym, stan turbosprężarki, szczelność układu wylotowego)
 Kontrola osprzętu silnika (sterowniki elektroniczne) i układów dodatkowych

(klimatyzacja, skrzynia biegów)
63

Problemy przy pracy z osprzętem
elektronicznym
Wymagana szczególna ostrożność:
 Wyłączony zapłon przy łączeniu obwodów i wymianie komponentów
 Zastosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych (multimetr oscyloskop)
 Odłączenie akumulatora (możliwość skasowania danych z pamięci sterownika,

ponowne procedury dopasowania i kodowania, wprowadzenie trybu pracy w stanie
awaryjnym)
 Wyładowania elektrostatyczne ESD (możliwość uszkodzenia podzespołów

elektronicznych na skutek przepływu ładunków elektrostatycznych z dłoni, ubrań,
itp.,)
Procedura „dopasowania”:
 Wymiana podzespołu najczęściej wiąże się z potrzebą zapisania charakterystyki

nowego elementu w pamięci sterownika.
 Procedura ta wymaga w wielu wypadkach specjalistycznego sprzętu

dedykowanego przez producenta dla danej marki.
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Systemy OBD III, OBM i inne
Przejście z systemu OBD II na OBD III:
 Rozwój silników tradycyjnych w kierunku lepszych właściwości

związanych z ekologią
 Wprowadzenie napędów alternatywnych
 Dalsze zaostrzanie norm emisji spalin i rozszerzenie ich, o dotychczas

nielimitowane związki
 Dostosowanie systemów OBD/EOBD do nowych rozwiązań dotyczących

napędów
 Wprowadzenie systemów i procedur diagnostycznych do motocykli
 Wprowadzenie rygorystycznych norm emisji spalin dla pojazdów

specjalnych i pozadrogowych (kolej, maszyny budowlane, itp.)
 Wprowadzenie automatycznego blokowania pojazdu w przypadku usterki

skutkującej zwiększeniem emisji wraz z powiadomieniem odpowiednich
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służb i obowiązkiem usunięcia usterki

Systemy OBD III, OBM i inne
Przejście z systemu OBD II na OBD III:
 Rozwój silników tradycyjnych w kierunku lepszych właściwości

związanych z ekologią
 Wprowadzenie napędów alternatywnych
 Dalsze zaostrzanie norm emisji spalin i rozszerzenie ich, o dotychczas

nielimitowane związki
 Dostosowanie systemów OBD/EOBD do nowych rozwiązań dotyczących

napędów
 Wprowadzenie systemów i procedur diagnostycznych do motocykli
 Wprowadzenie rygorystycznych norm emisji spalin dla pojazdów

specjalnych i pozadrogowych (kolej, maszyny budowlane, itp.)
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Systemy OBD III, OBM i inne
System OBM (On-Board Measurement):
 Rozszerzenie procedur diagnostycznych o bezpośredni pomiar stężenia

gazowych składników spalin (analizator składu spalin w każdym
pojeździe)
 Możliwość dokładniejszego kontrolowania selektywnych reaktorów

katalitycznych, filtrów cząstek stałych, itp.
 Znaczne skomplikowanie systemu diagnostycznego (problem z

niezawodnością).
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

