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Wstęp
Jak wiadomo system diagnostyki pokładowej został wpro-

wadzony początkowo w USA jako system nadzoru nad prawi-
dłowym działaniem silnika, w celu ochrony środowiska. W Eu-
ropie system OBD (On-Board Diagnosis) został wprowadzony 
na przełomie lat 80. i 90. XX w. i do roku 2001 (2002 r. Polska) 
był stosowany jedynie jako dodatkowy system diagnostyczny. 
Pełna diagnostyka możliwa była wyłącznie za pomocą gniazd 
serwisowych [4]. 

Stosowane 16 stykowe gniazdo jest wykonane zgodnie 
z normą SAE J1962 i występuje od początku diagnostyki 
OBD. Obecnie w Europie pojazdy wyposażone są w rozsze-
rzony interfejs diagnostyczny, oznaczony symbolem EOBD 
(European On-Board Diagnosis). Producenci różnych marek 
stosują do komunikacji pomiędzy komputerem pokładowym 
a jednostką diagnozującą 4 protokoły transmisji [8]:
1. ISO9141-2 (K-line),
2. SAE J1850 VPW (J1850),
3. ISO14230 (KWP2000),
4. SAE J1850 PWM. 

Dodatkowo na stykach nr 6 i 14 gniazda diagnostycznego 
możemy znaleźć zakończenia szyny CAN:
 – ISO 15765-4 (Low-speed CAN), 
 – ISO 15765-4 (High-speed CAN).

Obecnie gniazdo serwisowe możemy znaleźć jeszcze 
w samochodach ciężarowych, autobusach oraz w pojazdach 
rolniczych. W samochodach osobowych całą diagnostykę 
możemy wykonać za pomocą gniazd OBD II i EOBD. 

Diagnostyka pojazdu z wykorzystaniem 
gniazda EOBD

Diagnostyka szeregowa, polega na podłączeniu się do 
złącza diagnostycznego w pojeździe i nawiązaniu dialogu z 
komputerem sterującym danego systemu. Aktualnie jest ona 
podstawowym sposobem diagnozy współczesnych samocho-
dów. Za pomocą diagnostyki szeregowej mechanik otrzymuje 
pierwsze i najbardziej istotne informacje dotyczące pracy sys-
temu i jego usterek. 

Podstawowym zadaniem komputera pokładowego jest ste-
rowanie prawidłową pracą zespołów pojazdu, tak aby uzyskać 
jak najbardziej ekologiczną i ekonomiczną pracę pojazdu. 
Z tego powodu procedury wnioskowania diagnostycznego są 
tylko elementem dodatkowym, mającym na celu wykonanie 
wstępnej diagnozy i poinformowanie mechanika o najbardziej 
prawdopodobnej usterce. 

Obecnie w pojazdach samochodowych osobowych wyż-
szej klasy możemy znaleźć nawet powyżej 50 rożnego rodza-
ju sterowników (rys. 1) [6].

W samochodach ciężarowych i autobusach ilość sterowni-
ków często jest jeszcze większa [10].

Dla przykładu możemy zaobserwować na rys. 2, iż 
w drzwiach pojazdu znajduje się sterownik realizujący funkcję 
obsługi elementów wykonawczych, takich jak centralny zamek 
(5, 10), podnośnik szyb (3, 8) oraz sterowanie lusterkiem (1, 6). 
Dodatkowo, jeżeli w drzwiach występuje poduszka powietrzna 
(airbag), to ona również posiada własny sterownik [3].

Na rys. 3 przedstawiony został przykładowy schemat ste-
rownika fi rmy BOSCH, który realizuje funkcje sterujące, na 
podstawie parametrów wejściowych pochodzących z czujni-
ków zespołów lub powiązanych funkcjonalnie sterowników 
(rys. 4) [1].

Funkcje diagnostyczne są realizowane za pomocą tzw. 
monitorów diagnostycznych. Pełna diagnostyka pojazdu wy-
magałaby zainstalowania dużej ilości czujników oraz bardzo 
wydajnych komputerów, które wykonywałyby wnioskowanie 
diagnostyczne, zarówno w trybie on-line, jak również okreso-
wo. Aktualnie oprogramowanie służące do nadzoru systemu 
sprawdza sygnał i porównuje z mapami regulacyjnymi oraz ta-
belą parametrów. Wszystkie usterki możemy określić jako pięć 
rodzajów zapisanych błędów w monitorze diagnostycznym:
1. Błędy sporadyczne, które wystąpiły przypadkiem i nie po-

wtarzają się oraz nie są błędami aktywnymi,
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Sonda lambda 
jako sprzężenie zwrotne układu zasilania
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W pracy przedstawiono wpływ sondy Lambda na skład spalin oraz dawkowanie paliwa. Do rozpoznania wykorzystano po-
wszechnie stosowane testery diagnostyki OBD, które nie wykazały błędów zapisanych w pamięci pojazdu. Mimo to pojazd w 
czasie badań na analizatorze spalin nie został dopuszczony do eksploatacji. Life Data zapisana w czasie eksploatacji i przed-
stawiona w postaci wykresów pozwoliła na określenie wielu możliwych usterek. Dopiero diagnostyka równoległa określiła 
lokalizację i pozwoliła usunąć defekt.

Słowa kluczowe: sonda Lambda, testery diagnostyki OBD i EOBD.

 

Rys. 1. Liczba sterowników stosowana w pojazdach fi rmy Mer-
cedes [6].



AUTOBUSY214

2. Błędy stałe czyli usterki, które powstały i trwają nadal, 
3. Błędy zależne i niezależne – są to błędy występujące jako 

jedne z najczęstszych. Usterka zależna czyli taka usterka, 
która jest zidentyfi kowana na podstawie innej usterki (nie 
właściwe wskazania przepływomierza- rzeczywista uster-
ka, np. uszkodzony kolektor lub przewody łączące będące 
za przepływomierzem – zasysanie „lewego” powietrza),

4. Błędy pierwotne są najczęściej wynik usterek pojawiają-
cych się jako pierwsze i można je odczytać w tzw. ramce 
zamrożonej (frozen frame),

5. Błędy wtórne, które pojawiają się jako usterka wynikowa 
wszystkich wcześniejszych typów usterek. 

Do współczesnej diagnostyki nie wystarcza jedynie znajo-
mość układów elektrycznych i elektroniki samochodowej. Po-
trzebne jest również: 
 – urządzenie diagnostyczne,
 – znajomość systemu,
 – informacje naprawcze producenta,
 – doświadczenie.

Osobę wykonującą te czynności (naprawy) należy nazwać 
elektromechanikiem ze znajomością elektroniki oraz informa-
tyki, a przede wszystkim topologii i zasad działania magistrali 
informatycznych. Proces diagnozy należy rozpocząć od zro-
zumienia problemu – ten etap najlepiej jest przeprowadzić 
w formie wywiadu z osobą obsługującą pojazd. Następnie 
należy samochód potraktować jako system, podzielić go na 
zespoły i określić, w którym możemy spodziewać się usterki. 
Dopiero posiadając tę wiedzę należy przystąpić do testowania 
sterowników pojazdu za pomocą diagnoskopu, w celu zloka-
lizowania usterki. Ważna jest tutaj kolejność wystąpienia błę-

 

Rys. 2. Sterowanie centralne i zdecentralizowane: 1 i 6 – lusterko zewnętrzne, 3 i 8 – elektryczny podnośnik szyb, 4 i 9 – jed-
nostka sterująca, 5 i 10 – zamek, 2 – sterownik drzwi, 7 – sterownik centralny [6].

 
Rys. 3. Moduł sterownika [6].

 

Rys. 4. Połączenie sterowników w sieć za pomocą magistrali 
CAN: Gateway – brama, SG – sterownik, CAN-C – szyna CAN 
High-Speed, CAN-B – CAN Low-Speed [6]



AUTOBUSY 215

dów oraz współzależność elementów układu, tak aby nie na-
prawiać jedynie usterki wtórnej, bądź zależnej lub pozornej [2].

Przedmiot analizy dignostycznej
Poza błędem przepływomierza, który sprawia dużo proble-

mów diagnostycznych, można wyznaczyć wiele zespołów i 
podzespołów mających duże znaczenie dla prawidłowej pra-
cy silnika, a nie podlegających diagnostyce.

Stosowane powszechnie reaktory katalityczne, obniżające 
zawartość substancji toksycznych w spalinach, mogą praco-
wać prawidłowo tylko w ściśle określonych warunkach. Naj-
mniejsze stężenie węglowodorów i tlenków węgla uzyskuje-
my, spalając ubogie mieszanki, tzn. przy dużych wartościach 
współczynnika nadmiaru powietrza lambda, zaś najmniejszy 
udział tlenków azotu przypada na zakres spalania mieszanek 
bogatych – małe wartości lambda (rys. 5) [2].

Optymalny skład mieszanki z punktu widzenia poziomu 
emisji osiąga się w okolicy lambda = 1 ± 1%, tzn. wtedy, gdy 
w czasie spalania na 1 kg paliwa przypada 14,7 kg powietrza 
[5]. Jest to tzw. stosunek stechiometryczny. Konieczność za-
chowania stechiometrycznego stosunku paliwa z powietrzem 
wymaga stałej regulacji składu mieszanki doprowadzanej do 
cylindrów. Sonda lambda jest umieszczona w przewodzie 
wylotowym, pomiędzy silnikiem a reaktorem katalitycznym. 
W budowie i działaniu wykorzystuje ideę ogniwa galwano-
-elektrycznego, a sygnał pochodzący z sondy jest w pętli 
sprzężenia zwrotnego. Przy współczynniku nadmiaru powie-
trza równym 1, wartość napięcia zmienia się skokowo od 450 
do 550 mV. Sygnał elektryczny jest przesyłany do mikropro-
cesora sterującego pracą silnika, ten zaś odpowiednio kory-
guje parametry wtrysku paliwa. Należy pamiętać, iż prawidło-
wa praca sondy możliwa jest w temperaturze powyżej 300ºC, 
a optymalna w zakresie 500-800ºC.[2] Minimalny czas reakcji 
sondy powinien wynosić 1 Hz (rys. 6) po przekroczeniu tej 
częstotliwości układ nie spełnia swojego zadania. Dawka pa-
liwa adaptowana jest na poszczególne cylindry na podstawie 
uśrednionych wartości z czujnika tlenu [7].

Element pomiarowy wysyła stale sygnał, który jest prób-
kowany przez sterownik wtrysku w określonych przedziałach 
czasowych. W zależności od rodzaju układu zasilania oraz 
ilości cylindrów, pomiar stężenia tlenu wykonywany jest ok. 
100 razy w ciągu sekundy. Natomiast korekcja składu mie-

szanki w nowoczesnych silnikach odbywa się ok. 300 razy 
na min. Stała czasowa (szybkość reakcji) uzyskana w czasie 
badań czujnika wynosi 50 do 100 ms. Umożliwia to prawidło-
we rozpoznanie składu mieszanki i sterowanie dawką w po-
jazdach z sekwencyjnym wtryskiem paliwa.

Stan elementu pomiarowego nie jest kontrolowany, a ste-
rownik nie może wskazać stanu awarii sondy Lambda. Błąd 
sondy zostanie wywołany wyłącznie na podstawie braku 
sygnału lub gdy zostanie wykryta przerwa w uzwojeniu ele-
mentu grzejnego. Inne usterki będą wpływały na emisyjność 
spalin oraz zużycie paliwa czasem generując błędy wtórne 
lub pozorne.  

Krytycznym objawem nieprawidłowej pracy sondy Lambda 
jest niewłaściwy skład spalin, który zostanie wykryty w cza-
sie badań technicznych pojazdu. Przypadek ten wystąpi gdy 
sonda jest nieszczelna i podaje sygnał dawki bardzo ubogiej 
porównywalny z wskazaniem dla powierza (0,2-0,3 V). Me-
chaniczne zniszczenie czujnika najczęściej jest przyczyną 
usterki pierwotnej np. wcześniejszą awarią turbodoładowa-
nia pojazdu. Inną przyczyną może być zakoksowanie pocho-
dzące od długotrwałej eksploatacji pojazdu na niewłaściwym 
paliwie, uszkodzonych wtryskach lub spalaniu oleju przez 
silnik. Jak zaobserwowano usterki te są usterkami pierwot-

 

 

Rys. 5. Charakterystyka produktów spalania w zależności od AFR [materiały informacyjne NGK].

 

Rys. 6. Teoretyczny przebieg sygnału sondy Lambda [mate-
riały informacyjne NGK]
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nymi, a usterka sondy jest usterką wtórną. Wymiana czujnika 
tlenu poprzedzona musi być wnikliwą analizą przyczyny jej 
uszkodzenia i usunięciem również usterki pierwotnej (przy-
czyny uszkodzenia). Rozpoznanie rodzaju usterki pierwotnej 
odbywa się organoleptycznie określając rodzaj nagaru oraz 
miejsce jego występowania. Problemem jest jednak wykrycie 
rzeczywistej usterki. W systemie OBD zgodnie z SAE J2012 
i ISO 15031-6 możemy znaleźć ok. 800 usterek, które mogą 
być interpretowane przez komputer jako błędy stałe lub pier-
wotne a rzeczywistą usterką może być niewłaściwa wartość 
napięcia podawana przez czujnik tlenu [9].

Większość testerów diagnostycznych w systemie Life 
Data nie przedstawia poziomu napięcia sondy Lambda, a na 
podstawie czasu otwarcia wtryskiwacza nie można określić 
w jakim stopniu na rzeczywisty czas otwarcia wtryskiwacza 
ma sprzężenie zwrotne. Bardziej rozbudowane systemy po-
siadają informację o korekcie czasu otwarcia wtryskiwacza 
podawany w %. Można na tej podstawie wnioskować średni 
czas otwarcia wtryskiwacza oraz jaka będzie korekta krótko-
terminowa pochodząca wprost od sygnału z sondy Lambda i 
obciążenia silnika.

Na rys. 7 zostały przestawione przebiegi sygnałów czujni-
ków tlenu w silniku BMW M52. Na uwagę zasługują przebiegi 
sygnałów za reaktorem katalitycznym. Przebiegi te różnią się 
względem siebie. Natomiast analizując sygnały pary współ-
pracujących czujników tlenu B1-S1 oraz B1-S2 widzimy pra-
widłowość w zmienności sygnału co oznacza, że układ działa 
prawidłowo. Nie można powiedzieć tego o zestawie B2-S1 
oraz B2-S2. Brak reakcji sondy oznaczonej jako B2-S2 może 

oznaczać jej uszkodzenie lub uszkodzenie reaktora katali-
tycznego. W celu przeprowadzenia dalszej analizy pomoc-
nym okazuje się zestawienie informacji o wartości korekt na 
poszczególnych zespołach wtryskowych (rys. 8).

Jak widać, silnik posiada zawyżone dawki paliwa, co może 
świadczyć o zmniejszonym przepływie powietrza, błędnej 
charakterystyce przepływomierza lub uszkodzonych wtryski-
waczach. Dodatkowo widzimy znaczne rozbieżności w korek-
cie krótkoterminowej co świadczy o złym działaniu cylindrów 
drugiego rzędu (3-6). Informacja podana jako pierwsza na 
rys. 7 i rys. 8 świadczy jednak, że pojazd nie posiada błędów 
zapisanych w sterowniku, co oznacza, iż jest sprawny. Para-
doksem tej sytuacji jest fakt, iż niesprawny silnik pojazdu w 
czasie samodiagnozy nie wykrywa usterki. W tym przypadku 
diagnostyka szeregowa jest nieprzydatna, a mechanik jest 
zdany na swoją wiedzę i doświadczenie.

Niniejszy opis i analiza sygnałów nie może już zostać na-
zwana diagnostyką szeregową ponieważ jest bliższa dia-
gnostyce równoległej. Diagnostyka równoległa polega na 
podłączeniu urządzeń pomiarowych równolegle w instalacji i 
„podsłuchiwaniu” sygnałów. Rzeczywiste parametry odczyta-
ne z czujników są interpretowane przez osobę diagnozującą 
i określane jako prawidłowe lub poza zakresem. Przepro-
wadzona w kolejnym etapie pełna diagnostyka równoległa 
z wykorzystaniem omomierza, woltomierza, i oscyloskopu 
pozwoliła na określenie usterki. Jedyny uszkodzony element 
to sonda B2-S1 oraz zabrudzone styki. Po usunięciu usterki 
zużycie paliwa spadło o ok. 10%.

 

Rys. 7. Life Data silnika BMW M52-  parametry pracy czujnika tlenu
Źródło: opracowanie własne na podstawie TEXA ODB LOG.
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Podsumowanie 
Wymogi normatywów OBD II i EOBD wprowadzają nadzór 

nad wieloma zespołami silnika, który nie może być jednak 
prawidłowo wykonany z powodu braku właściwych czujników 
diagnostycznych. Widoczny jest również problem związany z 
procedurami diagnostycznymi – są zbyt proste i nie umożli-
wiają wielowątkowego wnioskowania diagnostycznego mają-
cego na celu rozpoznanie rzeczywistej usterki, a nie podanie 
jedynie usterki prawdopodobnej lub sygnalizowanie braku 
wykrycia nieprawidłowości w działaniu (usterki). 

W omawianym przypadku analizowany pojazd poddany zo-
stał powtórnym badaniom technicznym i tym razem analiza 
spalin była prawidłowa. 

Na zakończenie należy podkreślić, iż diagnostyka szere-
gowa (OBD) może stanowić tylko narzędzie wspomagające 
wysiłki serwisantów w realizacji ich głównego zadania, którym 
jest naprawa usterki i przywrócenie podstawowych funkcji 
eksploatacyjnych analizowanego obiektu. Jednak należy pa-
miętać, że samodiagnoza pojazdu jest wykonywana w ogra-
niczonym zakresie i przed przystąpieniem do naprawy należy 
określić prawidłowość diagnozy. Określenie usterek pierwot-
nych mających wpływ na wystąpienie objawów uszkodzenia 
ma znaczący wpływ na prawidłową naprawę, a „narzędziem” 
pomocnym jest diagnostyka równoległa.
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Rys. 8. Data silnika BMW M52 – parametry korekty ukł. paliwowego tlenu
Źródło: opracowanie własne na podstawie TEXA ODB LOG.
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Lambda sensor as a feedback power system

In article is presented the infl uence of the Lambda sensor on the composition of the exhaust and fuel injection. To the diag-
nosis was used widely used OBD diagnostic testers, which showed no faults stored in the memory of the vehicle. Despite this, 
the vehicle during testing at gas analyzer has not been authorized in to operation. Life Data recorded during the operation and 
presented in graphs allowed us to identify a number of possible faults. Only parallel diagnosis identifi ed the location and helped 
remove the defect.

Key words: Lambda sensor, OBD and EOBD diagnostic testers.
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