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PRZYSZŁE ROZWIĄZANIA POKŁADOWYCH 
SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH 

Streszczenie 
Pierwsze zasady pokładowego systemu diagnostycznego zostały wydane w 1981. Standard został 

ulepszony na przyszłe lata, do warunku na dziś, a także na czas przyszły, których rezultaty są obecnie 
wykorzystywane w systemie OBD II, a w bliskiej przyszłości – OBD III. Pokładowy system diagno-
styczny - OBD II uczestniczy w najwięcej w samochodach osobowych w USA. Pomysł zrodził się w 
latach 70 i 80. Zostało to podyktowane przez chęć monitorowania funkcji silnika i diagnozowania 
poszczególnych podzespołów. Jest jedną z metod wprowadzona w celu monitorowania poziomu emisji 
substancji szkodliwych z silnika. Wprowadzenie tych wymogów spowodowało stworzenie definicji 
samodiagnozy i wykorzystywanie definicji innowacji samodiagnozy. Wszystkie diagnostyczne urządze-
nia zostały zaprojektowane zgodnie z głównym celem standardu OBD to jest: jedno łącze - jeden kabel 
- jedno urządzenie - wszystkie diagnostyczne dane teraz i w czasie przyszłym 

WPROWADZENIE 
System diagnostyki pokładowej umożliwia wykrywanie uszkodzeń emisyjnych w ich 

wczesnej fazie rozwoju, kiedy wywołana nimi emisja nie przekracza dopuszczalnych limitów 
i powoduje niewielkie straty dla środowiska. Ciągłe monitorowanie systemów i procesów w 
silniku pozwala na szybkie wykrycie uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy silnika, powodu-
jącej nadmierną emisje składników szkodliwych oraz powiadomienie o niej kierowcy. Dzięki 
systemowi OBD II/EOBD (on-board diagnostics II/european on-board diagnostic) możliwe 
jest skrócenie czasu pomiędzy wystąpieniem uszkodzenia powodującego nadmierne zanie-
czyszczenie środowiska a czasem jego naprawy, co w połączeniu z bardzo zaostrzonymi nor-
mami emisji spalin z pewnością przyczyni się do zmniejszenia emisji składników toksycz-
nych spalin emitowanych przez pojazdy samochodowe. 

Norma OBD II/EOBD wprowadza również coraz niższe limity emisji składników szko-
dliwych, oraz wprowadza nowe składniki podlegające limitowaniu tj. benzen, aldehydy [9, 
36]. Normy diagnostyki pokładowej powiązane są przepisami z rozbudowanymi procedurami 
pomiarowymi np. określającymi wprowadzenie klimatyzacji hamowni, nowych niestacjonar-
nych testów badawczych lub realizacji ich w temperaturrach ujemnych. Pojazdy muszą speł-
niać limity emisji spalin po przejechaniu 80.000 km, a od 2005 roku 100.000 km a nawet 
160.000 km. 
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1. EURO VI A DIAGNOSTYKA POKŁADOWA  
Wprowadzenie wymogów EURO VI jest ogromnym wyzwaniem głównie dla producen-

tów samochodów ciężarowych. Oprócz coraz bardziej rozbudowanych elementów silnika 
a także urządzeń oczyszczających emisję spalin jest wymagane wprowadzenie wielu metod 
kalibracji i walidacji systemu OBD. 

Nowa koncepcja klasyfikacji awarii zawiera grupowanie awarii zgodnie z ich wpływem 
na emisję i wymianą procedur diagnostycznych w celu zmniejszenia złożoności i zapewnienia 
rozwoju systemu. Dodatkowo można zaobserwować nowy trend, koncentrujący się na sku-
teczności monitorowania przez system OBD w czasie realnym poprzez przyjęcie przepisów 
IUMPR (In Use Monitor Performance Ratio), gdzie wymagania są dobrze znane już dla sa-
mochodów osobowych, głównie monitorowanie systemów na podstawie OBD, które zapew-
niają utrzymanie wymaganego poziomu emisji NOX. Emisja według przepisów EURO VI 
będzie wymagać dodatkowych środków, które należy podjąć w celu wprowadzenia tych wy-
magań. Ostrzeganie kierowcy i system motywowania muszą być zintegrowane w celu nakło-
nienia kierowcy do natychmiastowej naprawy wadliwego elementu. Jest to ważne, aby do-
kładnie sklasyfikować komponenty sprzętowe systemu OBD, które są podłączone do sieci 
systemu. 

Dla poprawy jakości powierza, europejskie normy emisji spalin koncentrują się na cią-
głym obniżaniu emisji spalin z pojazdów ciężarowych w ciągu ostatnich dwóch dekad i opie-
rających się na zharmonizowanych cyklach w warunkach nieustalonych. W odniesieniu do 
faktu, że te poziomy emisji mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie silnika i elemen-
tów oczyszczania spalin, w szczególności dotyczy to układu recyrkulacji spalin jak i filtrów 
cząstek stałych. 

Z wprowadzeniem normy EURO VI od 31 grudnia 2012 roku dla homologacji nowego 
typu (od 31 grudnia 2013 roku dla wszystkich pojazdów) producenci samochodów ciężaro-
wych stoją w obliczu różnych wyzwań dotyczących pokładowych systemów diagnostycz-
nych, a także dodatkowych wymagań, które są bezpośrednio z nim związane. Zgodnie ze 
znacznym obniżeniem obowiązujących wartości progowych OBD do 1200 mg/kWh dla emi-
sji NOX (1500 mg/kWh w ciągu 3 lat) i do 25 mg/kWh dla emisji PM wymagania te podkre-
ślają wagę zadań, które muszą być podjęte w celu projektowania, kalibracji i walidacji solid-
nego i skutecznego pokładowego systemu diagnostycznego. 

Przepisy EURO VI jasno formułują wymogi klasyfikacji każdej awarii podzespołu lub 
układu silnika (w tym elementów oczyszczania spalin) związanych z emisją w zależności od 
jej rzeczywistego wpływu, które zostały sklasyfikowane wg 4 klasy awarii (rys. 1). 
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Rys. 1. Klasyfikacja awarii wg. przepisów EURO VI 
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Awaria powoduje wzrost emisji powyżej progu OTL (OBD threshold limit) kwalifikując 
do danej klasy awarii. Awaria powoduje także wzrost emisji powyżej progu ETL (emission 
threshold limit), prowadząc do uszkodzenia klasy B. Natomiast klasa C awarii to wpływ emi-
sji ale do poziomu, że ETL nie jest przekroczona. Uwzględniając fakt, że dla niektórych awa-
rii klasy B nie można określić nieprawidłowe działanie na emisję, dlatego grupa ta została 
podzielona na dwie podgrupy. Awarie klasy B2 z pewnością prowadzą do emisji poniżej 
OTL, natomiast awarie klasy B1 mogą istnieć w pewnych okolicznościach, gdy OTL jest 
przekroczony. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów podczas grupowania 
specyficznych awarii w jednej z wymienionych klas. Mimo, że część lub system nie może 
mieć wpływu na którykolwiek ze składników emisji (nadzorowanych przez OBD – NOx, 
PM) to nadal ma być oceniane jeżeli: 
– prowadzi do wzrostu emisji jakiegokolwiek innego składnika zanieczyszczenia o więcej 

niż 50% regulowane przez ETL (CO, THC, NH3, PM), 
– któregokolwiek z pozostałych, 
– układ OBD ma wpływ na wydajność. 

W momencie, gdy żadne z kryteriów nie jest spełnione, komponent lub system nie musi 
być traktowany jako istotny dla OBD. 

W drugim etapie, dla każdej usterki OBD maja być oceniane nie tylko ogólne wpływy na 
emisję. Błędy, które ograniczają zdolność układu OBD do przeprowadzenia kontroli niepra-
widłowości lub klasy B1 powinny być co najmniej sklasyfikowane jako klasa B1. Błędy, któ-
re ograniczają zdolność układu OBD do przeprowadzenia kontroli klasy C lub niepra-
widłowego działania wg. klasy B2 powinny być przynajmniej sklasy-fikowane jako klasy B2 
(tab. 1-2; rys. 2). 

Tab. 1. Typowe przykłady koncepcji klasyfikacji awarii/uszkodzenia wg. EURO VI 
Awaria/uszkodzenie Klasyfikacja Uzasadnienie 

Przerwa w dozowaniu odczynnika do 
SCR 

Klasa A Możliwe jest dalsze zmniej-szenie z silnika emisji 
NOx po-wyżej OTL 

Zbyt niski przepływ przez zawór 
EGR, utrata zamkniętej pętli sterowa-
nia 

Klasa B1 Zwiększenie z silnika emisji NOx, w którym sys-
tem SCR może nie być w stanie utrzy-mać po-
ziomu emisji NOx poniżej poziomu OTL 

Spadek ciśnienia w DPF Klasa B2 Emisja z silnika PM poniżej poziomu OTL 

Czujnik jakości mocz-nika do akumu-
latora 

Klasa B2 Ogranicza możliwości mo-nitorowania jakości 
mocznika, jednak zgodność emisji jest nadal 
utrzymywana za pomocą układu wylotowego 

Odłączenie układu wy-lotowego – 
czujnik NOx 

Klasa B1 Ogranicza możliwość wyko-nania konwersji 
monitorowa-nia efektywności SCR (klasa A) 

Odłączenie czujnika ciś-nienia oleju Bez klasy OBD Nie powoduje wpływu na po-ziom emisji i moni-
torowania przez OBD 
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Rys. 2. Tendencja ilości błędów OBD II przy różnych limitach dotyczących emisji 

Tab. 2. Przegląd technik monitorowania uszkodzeń/awarii 
System/ 

Składniki 
I technika moni-

toro-wania 
II technika moni-

toro-wania 
III technika moni-

toro-wania 
IV technika moni-

toro-wania 
DPF Obecność substratu 

DPF 
Zapchany DPF Filtrowanie DPF, 

regeneracja 
 

SCR Prawidłowe daw-
kowanie odczynni-

ków 

Dostępność od-
czynników, zużycie 

Jakość odczynnika Katalizator kon-
wersji energii 

LNT Adsorpcja, prze-
chowywa-nie, 

możliwość kon-
wersji 

Prawidłowe dosta-
wy odczynników 

  

DOC HC dalszych kon-
wersji energii 

HC konwersji 
efektywności  

  

EGR Niski przepływ/ 
wysoki przepływ 

EGR siłownika, 
powolna reakcja 

EGR chłodzenie  

Układ paliwowy Kontrola ciśnienia, 
zamknięta pętla 

Czas wtrysku   

Układ wentyla-
cyjny, zwiększenie 
ciśnienia systemu 

Podwyższyć ci-
śnienie za niskie/ 

za wysokie 

Turbosprężarka o 
zmiennej geome-

trii, powolna reak-
cja 

Chłodzenie powie-
trza za wydajność 

systemu 

 

VVT Błąd cel Powolna reakcja   
System chłodzenia 

silnika 
Zatrzymany otwar-

ty termostat 
   

Komponenty Między innymi: czujnik ciśnienia, czujniki temperatury, czujniki spalin, w spalinach 
lub odczynnik wtryskiwaczy, w spalinach palników lub element grzewczych, świec 
żarowych, podgrzewaczy powietrza 

2. MIĘDZYNARODOWA STANDARYZACJA TECHNOLOGII  
DIAGNOSTYCZNEJ 
Zewnętrzne urządzenie testujące, określane jako GST, składa sięz serwera (D-Server) 

określanego jako D-Server API (application programming interface) i D-Server PDU API w 
celu logicznego połączenia D-Server z interfejsem pomiędzy PC i ECU (VCI – vehicle com-
munication interface). W tym aspekcie D-Server może używać danych zapisanych w forma-
cie *.odx (rys. 3). 
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Pojazd 

 
Rys. 3. Schemat połączeń w komunikacji pojazdu 

Elementy takie jak ECU, ECM (engine control module), czy TCM (transmission control 
module) mogą przesyłać informacje poprzez magistralę CAN z wykorzystaniem odpowied-
nich protokołów jak ISO 11989 czy SAE J1939, które odnoszą się także do komunikacji w 
obrębie pojazdu (on board communication), która często może być także mylona z diagnosty-
ką OBD. 

Jeżeli zewnętrzne urządzenie testujące GST jest podłączone do gniazda DLC w celu ko-
munikacji diagnostycznej, to powinien zostać zastosowany protokół diagnostyczny. Protokoły 
diagnostyczne są określonego według modelu OSI (ISO OSI refence model), który dzieli ko-
munikacyjne systemy na 7 warstw. Odwzorowując ten model, komunikacja diagnostyczna 
odbywa się fizycznie, a dane z wewnętrznej sieci pojazdu są wykorzystywane do wewnętrznej 
komunikacji. 

W przypadku, gdy transfer danych nie mieści się w pojedynczej ramce, podział jest okre-
ślony protokołem transmisji ISO TP(ISO/DIS 15765-4: diagnostyka komunikacji poprzez 
CAN – część 2: Protokół transmisji i usługi sieciowe). Na końcu konieczne jest określenie 
komunikacji pomiędzy testerem a systemem OBD. Z wykorzystaniem protokołów ISO 
15031-5: komunikacja pomiędzy pojazdem a zewnętrznym urządzeniem diagnostycznym – 
część 5: Diagnostyka systemów lub SAE J1939-73: Aplikacja – diagnostyka często używana 
w przystosowanych do trudnych warunków silnika o ZS (tab. 3). Diagnostyka komunikacji 
jest także określana jako zewnętrzna komunikacji i nie może być mylona z zew-nętrzną dia-
gnostyką, która stanowi część pracy serwisu technicznego. 

Tab. 3. Wykaz skrótów w technologii komunikacji w samochodach 
Skrót Wyjaśnienie 

On bard communication 
Komunikacja on board 

Komunikacja ECU do ECU, wymiana danych pomiędzy ECU 

Off bard communication 
Komunikacja off board 

Komunikacja pomiędzy TST a ECU, TST wysyła zapytanie do 
ECU, ECU wysyła odpowiedź 

On bard diagnostics 
Diagnostyka on board 

Funkcja pojazdu, system nadozujrący wartości i komponenty sys-
temów 

Off bard diagnostics 
Diagnostyka off board 

Zadanie serwisu technicznego, odnalezienie usterki wymagającej 
naprawy, utrzymanie i serwis pojazdu 

 
Znacząca ilość indywidualnych i niekompatybilnych rozwiązańw kwestii pomiarów, kali-

bracji i diagnostyki komunikacji stwarza problemy w przesyłaniu danych i współpracy róż-
nych systemów. Wielu producentów i dostawców pojazdów jest zdania, że najlepszym roz-
wiązaniem byłoby wprowadzenie standaryzowanego interfejsu, np. definiowanych przez 
ASAM (Association for Standaristaion of Measurement and Calibration Systems), który do-
starcza takich ustandaryzowanych systemów (rys. 4). 
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Rys. 4. Schemat systemu ASAM MCD 

System ASAM MC, a także jego interfejsy (ASAM MCD – 2D i ASAM MCD – 3D) pod-
legają procesorowi standaryzacji jako ISO 22900 Modular Communication Interface, MVCI) 
a właściwy format bazy danych jest standaryzowany według IS 22901 (Open Diagnostics 
Data Exchange, odx). Standaryzacja oprogramowani interfejsów przez system ASAM MCDI 
umożliwią wymianę danych w formacie *.odx tworząc integrację poszczególnych modułów, 
często różnych producentów. Takie założenie jest zgodne z założeniami ASAM, aby wspierać 
produkty, które mogą się łączyć w dowolny sposóbi wyeliminować monolityczne technologie 
chronione prawnie. Na rysunku 5 zostały przedstawione elementy oprogramowania zewnętrz-
nego urządzenia testującego, które spełnia standardy ISO 22900 i ISO 22901, natomiast w 
tabeli 9.4 zestawiono standardy ISO. 

System ASAM MCD charakteryzuje się funkcjami takimi jak: pomiar (M – measure-
ment), kalibracja (C – calibration) i diagnostyka (D – diagnostics). W przypadku diagnostyki 
komunikacyjnej za pomocą systemu OBD jest brany pod uwagę tylko serwer diagnostyczny 
systemu ASAM MCD (ISO 22900: MVCI D-Server). Głównymi elementami specyfikacji D-
Server są: D-Server API (wcześniej ASAM MCD-3D), przy formacie wymiany danych 
(wcześniej ASAM MCD-2D) i D-DPU API (nie było poprzednika ASAM w specyfikacji D-
DPU API) (tab. 4). 

 
Rys. 5. Schemat interfejsu ASAM MVCI 
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Tab. 4. Elementy oprogramowania urządzenia testującego wg. standardów ISO 
Standard ISO Treść 
ISO 22900-
1:2008 

MVCI – Modułowy interfejs komunikacji pojazdu 
Część 1: Wymagania elementów typu hardware 

ISO 22900-
2:2009 

MVCI – Modułowy interfejs komunikacji pojazdu 
Część 2: D-PDU API – Język programowania aplikacji diagnostycznych 
dla jednostki wymiany danych 

ISO 22900-3 
(CD) 

MVCI – Modułowy interfejs komunikacji pojazdu 
Część 3: Język programowania aplikacji serwera diagnostycznego (D-
Server API) 

ISO 22901-3 
(2008) 

ODX – Otwarta wymiana danych diagnostycznych 
Część 1: Specyfikacja danych o modelu 

ISO 22901-2 
(FDIS) 

ODX – Otwarta wymiana danych diagnostycznych 
Część 2: Dane diagnostyczne dotyczące emisji 

D-Server API: ISO 22900-3 określa interfejs dla aplikacji testujących takich ja narzędzia 
OBD. Celem specyfikacji D-Server API jest wdrażanie diagnostycznych aplikacji, które są 
wymienne. D-Server jest dostępny w 2 wersjach: COM i Java, co oznacza, że programista 
może napisać aplikację diagnostyczną w C/C++ lub Java i można ją uruchomić na D-Server. 
D-Server wymaga danych zapisanych w bazie danych, a odx jest formatem wykorzystywa-
nym przez firmy działające w zakresie motoryzacji (rozwój, testowanie, produkcja, serwis). 

D-PDU API: ISO 22900-2:2009 zawiera opis funkcji API i protokołów diagnostycznych. 
ISO 22900-2 jest w skrócie nazywane D-PDU API. Specyfikacja D-PDU API gwarantuje, ze 
aplikacje diagnostyczne każdego producenta pojazdów lub narzędzi będą współpracować ze 
wspólnym oprogramowaniem. Każda aplikacja wykorzystująca D-PDU API, a także aplikacje 
wykorzystujące D-Server mogą współpracować z każdym D-PDU API zgodnym z VCI, nie-
zależnie od producenta VCI.  

Należy zauważyć, że D-PDU API ma zawsze charakterystyczne VCI. Obecnie API jest 
elementem dostarczanym przez producentów VCI, takich jak Samtec albo Softing Automotive 
Electronics (rys. 6, tab. 5). 
 

 
Rys. 6. VCI z D-PDU API: HSX Multibus VCI (Samtec), VAS 5054 i EDICblue (Softing) 

Tab. 5. Specyfikacja D-DPU  w aspekcie OBD 
Skrót Opis protokołu 

ISO_15031_5_on_ISO_9141_2 ISO OBD on 9141-2 K-Line 
ISO_15031_5_on_SAE_J1850_VPW ISO OBD on SAE J1850 VPW 
ISO_15031_5_on_SAE_J1850_PWM ISO OBD on SAE J1850 PWM 

ISO_15031_5_on_ISO_14230_4 ISO OBD on KWP2000 K-Line 
ISO_15031_5_on_ISO_15765_4 ISO OBD on CAN 

ISO_15031_5_on_SAE_J1939_73 ISO OBD on Truck and Bus CAN 
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Aby wspomóc szybką inicjalizację systemów komunikacyjnych OBD ich niektóre cechy 
są wspomagane wewnętrznie przez D-PDE API. Opierając się na wynikach inicjalizacji, 
urządzenie testujące określa protokół diagnostyczny i serwis. 

PODSUMOWANIE 
Głównym celem wprowadzenia diagnostyki pokładowej OBD II była minimalizacja emi-

sji szkodliwych składników spalin przez pojazdy samochodowe. W porównaniu do systemu 
wcześniej wprowadzanych, zaostrzeniu uległy kryteria diagnostyki wykonywanej w pojeździe 
oraz nastąpiło rozszerzenie jej zakresu. Najważniejsze możliwości systemu diagnostyki po-
kładowej to wprowadzenie kontroli elementów układu sterowania zespołu napędowego nie 
tylko pod względem występowania uszkodzenia, ale również ze względu na sprawdzanie czy 
zapewniają one utrzymanie emisji szkodliwych składników spalin poniżej dopuszczal-nych 
wartości. Ponadto został wprowadzony obowiązek rejestracji w pa-mięci sterownika nie tylko 
kodu usterek, ale także podstawowych parametrów pracy zespołu napędowego w momencie 
jej wystąpienia i wykrycia oraz sygnalizowanie jej wystąpienia poprzez kontrolkę mieszczoną 
na desce rozdzielczej pojazdu. 
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FUTURE SOLUTIONS FOR ON BOARD  
DIAGNOSTIC SYSTEMS 

Abstract 
The first rules of on board diagnostic were published in 1981. The standard had been improved in 

the next years, until the condition of today and also in the future, which result is presently used OBD 
II system, and in the close future - OBD III. On-board diagnostic system – OBD II is present in most 
passenger and utility vehicles in USA; the idea originated on the turn of 70-ties and 80-ties. It was 
dictated by the willingness to control engine functions and to diagnose related subassemblies. One of 
the methods to reduce emission of toxic components is continuous control over engine elements that 
are directly or indirectly responsible for level of emission of these components. Introduction of these 
requirements caused creation of the self-diagnostic definition and utilising innovation definition self-
diagnostic. All the diagnostic devices have been designed according to main goal of the OBD stan-
dard, i.e.: one connector – one cable – one device – all diagnostic data now and in the future. 
 
 
Autorzy: dr inż. Marcin RYCHTER – Motor Transport Institute; Diagnostic and Servicing 
Process Department; 30-301 Warsaw, 80 Jagiellońska St.; Poland; phone: +48 22 4385-330; 
fax: +48 22 4385-235; e-mail: rychter@poczta.fm 
 


