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Sebastian STYŁA, Artur BOGUTA  

MO�LIWO�CI DIAGNOSTYCZNE 
INTERFEJSÓW PRACUJ�CYCH 

W STANDARDZIE OBD 

Streszczenie 
W artykule porównano interfejsy diagnostyczne pracuj�ce w standardzie OBD II. Współpracowały 

one z oprogramowaniem przeznaczonym na komputery klasy PC oraz na systemy komórkowe Symbian 
i Android. Do bada� wykorzystano interfejsy diagnostyczne przeznaczone dla samochodów grupy 
Volkswagen. W pracy przedstawiono funkcjonalno�� oraz mo�liwo�ci diagnostyczne wy�ej 
wymienionych urz�dze� oraz problemy, z jakimi mo�na si� spotka� podczas badania poszczególnych 
obwodów pojazdów samochodowych. 

WST�P 
Obecnie produkowane samochody, oprócz szeregu układów elektronicznych 

poprawiaj�cych komfort i bezpiecze�stwo podró�owania, posiadaj� jeszcze jedn� wspóln�
cech�. Wszystkie wyposa�one s� w system samodiagnostyki znany pod nazw� OBD (ang. 
On-Board Diagnostics). System OBD jest to zbiór ró�nego rodzaju procedur obliczeniowo-
decyzyjnych oraz testów diagnostycznych, które maj� na celu okre�lenie faktycznego stanu 
pojazdu [2]. Wykonywane s� one w czasie rzeczywistym. Pocz�tkowym zało�eniem 
producentów było stworzenie systemu kontroluj�cego poziom emisji zwi�zków toksycznych 
wytwarzanych przez pojazdy samochodowe. Obecnie standard OBD obejmuje szereg 
dodatkowych funkcji, które stanowi� kompletne �ródło informacji na temat poprawno�ci 
działania poszczególnych obwodów oraz elementów badanego pojazdu. Na przestrzeni lat 
diagnostyka pokładowa stała si� podstawowym "narz�dziem" przy badaniu samochodów, 
mimo tego nadal wyst�puj� ograniczenia podczas jego stosowania. 

Wprowadzony w 1996 roku system OBD II (w Europie od 2000 roku pod nazw� EOBD) 
spowodował konieczno�� ustandaryzowania testów, procedur i transmisji sygnałów 
diagnostycznych przez wszystkich producentów pojazdów. Oznacza to, �e ka�dy producent 
zobowi�zany jest do stosowania m. in. tego samego zł�cza diagnostycznego (rys. 1). Norma 
OBD II dopuszcza korzystanie z nast�puj�cych protokołów komunikacyjnych: PWM (SAE 
J1850), VPW (SAE J1850), ISO (ISO/DIS 9141-2), Keyword 2000 (ISO/DIS 14230-4), CAN 
(ISO/DIS 15765-4).  

Równocze�nie z rozwojem samych standardów i protokołów przesyłu informacji 
rozwijały si� magistrale danych szeroko opisane w pozycjach literaturowych [6, 7, 8, 9]. 
Wprowadzenie magistrali CAN spowodowało problemy z diagnostyk� OBD wykorzystuj�c�
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starszego typu testery. Urz�dzenia diagnostyczne wyprodukowane przed rokiem 2007, w 
wi�kszo�ci przypadków nie współpracuj� z nowszymi samochodami. 

Rys. 1. Gniazdo diagnostyczne OBD

	ródło: [opracowanie własne] 

Standard OBD II wprowadził tak�e znormalizowany zapis kodów bł�dów dla wszystkich 
producentów pojazdów. Ka�dy kod składa si� z jednej litery i czterech cyfr: 

4321 CCCLC            (1) 

gdzie: L - lokalizacja układu pojazdu, 
C1 - typ kodu, 
C2 - lokalizacja podsystemu, 
C3, C4 - lokalizacja cz��ci lub obwodu (charakterystyka uszkodzenia). 

Obecnie opracowywany jest standard OBD III, który przewiduje mo�liwo��
powiadamiania odpowiednich słu�b o zaistniałym uszkodzeniu pojazdu lub wypadku. 
W systemie tym specjalne bramki, sie� telefonii komórkowej lub nadajniki GPS samochodu 
b�d� wysyłały informacje o awarii wraz z numerem identyfikacyjnym i poło�eniem pojazdu. 
Ma to na celu m. in. wyeliminowanie starych lub niesprawnych pod wzgl�dem emisyjnym 
samochodów oraz konieczno�� usuwania przez kierowc� usterki w dopuszczalnym, 
wyznaczonym czasie. 

1. INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 
Na rynku mo�na spotka� wiele typów urz�dze� diagnostycznych pracuj�cych 

w standardzie OBD. Zalet� ich jest niska cena oraz szerokie mo�liwo�ci diagnozowania 
podzespołów elektronicznych pojazdów. Podstawowymi funkcjami tych urz�dze� s� m. in. 
[3, 4, 5]: 
– odczyt informacji o poje�dzie; 
– odczyt parametrów bie��cych; 
– odczyt ramek zamro�onych; 
– odczyt parametrów pracy sond lambda; 
– odczyt numerów sterownika, aktualnego kodowania, itp; 
– odczyt i kasowanie kodów bł�dów; 
– odczyt i edycja nastaw podstawowych; 
– wykonanie funkcji testowych poszczególnych elementów lub obwodów; 
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– edycja parametrów zapisanych w sterowniku dzi�ki adaptacjom; 
– kasowanie inspekcji olejowej. 

W przedstawionych w niniejszej pracy badaniach wykorzystano ogólnodost�pne interfejsy 
dedykowane dla samochodów grupy Volkswagen – VAG KKL, DeltaScan oraz ELM 327 
(rys. 2). 

a) b) c) 

Rys. 2. Interfejsy diagnostyczne: a) VAG KKL USB, b) DeltaScan RS-232, c) ELM 327 Bluetooth

	ródło: [opracowanie własne] 

VAG KKL USB jest interfejsem uniwersalnym. Za jego pomoc� mo�na bada� samochody 
z wykorzystaniem ró�nego rodzaju oprogramowania, co cz�sto jest wykorzystywane do 
diagnostyki pojazdów poza autoryzowanym serwisem (zastosowania niekomercyjne). Wynika 
to z jego niskiej ceny (kilkudziesi�ciu złotych). Jego zalet� jest równie� zł�cze USB do 
podł�czenia z komputerem. Wad� interfejsu VAG KKL USB jest brak mo�liwo�ci 
nawi�zania poł�czenia z samochodami posiadaj�cymi magistral� CAN od 2005 roku. 

DeltaScan jest interfejsem przeznaczonym dla serwisów samochodowych. Posiada on 
licencj� komercyjn�. Jego wad� jest poł�czenie z komputerem za pomoc� portu szeregowego 
RS-232, który obecnie rzadko wyst�puje w komputerach klasy PC. Zastosowanie "przelotek" 
RS-232/USB powoduje niekiedy problemy w komunikacj� mi�dzy urz�dzeniem 
diagnostycznym a sterownikiem pojazdu. Koszt zestawu wynosi ok. 1500 zł i jest mało 
opłacalny dla zwykłego u�ytkownika.  

Obecnie ciekawym rozwi�zaniem staj� si� interfejsy diagnostyczne OBD ł�cz�ce si�
z urz�dzeniem diagnostycznym drog� radiow� Bluetooth. Mog� one współpracowa� zarówno 
z oprogramowaniem diagnostycznym zainstalowanym na komputerach przeno�nych lub 
stacjonarnych, jak i na smartfonach czy tabletach. Daje to mo�liwo�� du�ej mobilno�ci 
podczas przeprowadzania testów diagnostycznych. Interfejsy takie s� do�� tanie (poni�ej 
100 zł). 

Najwi�ksz� wad� wy�ej przedstawionych interfejsów jest brak własnego wy�wietlacza, co 
wymusza stosowanie zewn�trznych urz�dze� (komputerów, smartfonów lub tabletów).  

2. CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA 
DIAGNOSTYCZNEGO NA KOMPUTERY KLASY PC 
W badaniach wykorzystano oprogramowanie VCDS-Lite, VWTool, VAG 1551 (Polski 

VAG) współpracuj�ce z interfejsem diagnostycznym VAG KKL oraz oprogramowanie 
dedykowane dla interfejsu DeltaScan. W ramach przeprowadzonych pomiarów wykonano: 
1. Nawi�zanie poł�czenia z odpowiednim sterownikiem (rys.3 i 4); 
2. Odczyt kodów bł�dów (rys. 5); 
3. Kasowanie kodów bł�dów; 
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4. Odczyt parametrów rzeczywistych (rys. 6); 
5. Obserwacja przebiegów czasowych (rys. 7 i 8); 
6. Kasowanie inspekcji olejowej; 
7. Adaptacj� licznika. 

Zwrócono uwag� równie� na funkcjonalno�� oprogramowania oraz dost�pne funkcje. 
Badania przeprowadzono dla obwodów: sterowania silnikiem, poduszek powietrznych 
i zestawu wska�ników (licznika) w kilku samochodach grupy VW z lat 1995-2005.  

Rys. 3. Wybór sterownika (VAG 1551)

	ródło: [opracowanie własne] 

Rys. 4. Nawi�zanie poł�czenia ze sterownikiem 
silnika (VCDS-Lite)

	ródło: [opracowanie własne] 

Rys. 5. Odczyt kodów bł�dów (DeltaScan)

	ródło: [opracowanie własne] 

Rys. 6. Odczyt parametrów rzeczywistych 
(VCDS-Lite)

	ródło: [opracowanie własne] 

Rys. 7. Przebiegi czasowe (VWTool)

	ródło: [opracowanie własne]

Rys. 8. Przebiegi czasowe (DeltaScan)

	ródło: [opracowanie własne]
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2.1. Analiza wyników 
Na podstawie przeprowadzonych bada� z wykorzystaniem w/w interfejsów 

i oprogramowania mo�na stwierdzi�, �e: 
1. Mimo wielu ró�nic w interfejsie graficznym wszystkie programy maj� podobne funkcje 

serwisowe. Podzielone s� one na funkcje podstawowe oraz zaawansowane (VCDS-Lite i 
DeltaScan); 

2. Niektóre programy mog� nie wykrywa� wszystkich bł�dów zapisanych w pami�ci 
sterowników lub nawet si� z nimi nie ł�czy�. Dotyczy to przede wszystkim programów 
darmowych do u�ytku niekomercyjnego; 

3. W zale�no�ci od zastosowanego interfejsu diagnostycznego, istniej� ró�ne czasy 
odczytu/od�wie�ania parametrów rzeczywistych oraz charakterystyk. Zale�y to od 
cz�stotliwo�ci próbkowania interfejsu komunikacyjnego; 

4. We wszystkich wykorzystywanych programach, dla niektórych sterowników, mo�na 
zauwa�y� brak wy�wietlania kodów bł�dów oznaczanych w standardzie OBD II. Ponadto 
ten sam bł�d mo�e oznacza� ró�ne uszkodzenia w sterownikach ró�nych producentów 
lub jest inaczej opisany. 

5. Odczyt poszczególnych sterowników oraz mo�liwo�ci zmiany ich parametrów i ustawie�
zale�y od roku produkcji pojazdu. Nie ka�de oprogramowanie daje mo�liwo��
diagnostyki wszystkich obwodów w samochodach danego producenta. 

Problemem staje si� tak�e diagnozowanie nietypowych uszkodze� wyst�puj�cych podczas 
dłu�szej eksploatowania pojazdów w trudnych warunkach. Zaliczy� do nich mo�na 
niewielkie zmiany rezystancji poszczególnych obwodów, szczególnie niekorzystnie 
wpływaj�cych na obwód wtryskowy i zapłonowy [1]. Obecnie systemy diagnostyki 
pokładowej OBD nie wykrywaj� tego typu uszkodze�. Potwierdziły to tak�e badania 
przedstawione w niniejszym artykule.  

Mimo przedstawionych ró�nic i wad, urz�dzenia diagnostyczne pracuj�ce w standardzie 
OBD s� niezast�pionym narz�dziem w badaniu współczesnych pojazdów samochodowych. 
S� one uniwersalne i w szybki sposób daj� mo�liwo�� znalezienia wi�kszo�ci usterek 
wyst�puj�cych w samochodach. 

3. CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA 
DIAGNOSTYCZNEGO SYMBIAN/ANDROID 
Do diagnostyki pojazdów mo�na wykorzysta� programy współpracuj�ce z smartfonami 

wyposa�onymi w systemy operacyjne operacyjnym Symbian i Android. Smartfony te w 
wi�kszo�ci posiadaj� modem do komunikacji Bluetooth i mog� ł�czy� si� z interfejsami 
podł�czonymi do magistrali OBD. 

W pracy poddano testom dwa programy: 
– OBDScope, 
– OBDAutoDoctor. 

Oba programy działaj� podobnie cho� program OBDScope ma wi�ksze mo�liwo�ci. Oba 
programy nie dorównuj� funkcjonalno�ci� i mo�liwo�ciami aplikacjom na komputer PC. 
Programy współpracuj� z interfejsami Bluetooth lub ze zł�czem USB i które pozwalaj� na: 
– odczytywanie kodów usterek i ramek zamro�onych, 
– kasowanie kodów diagnostycznych usterek, 
– monitorowanie aktualnych danych z czujników pojazdu i wy�wietlania ich na ekranie 

telefonu, 
– rejestrowanie danych w lokalnym pliku pami�ci telefonu, 
– wysyłanie danych z czujników do zdalnego serwera. 
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Programy współpracuj� z bardzo popularnym i tanim modemu EML327, który odczytuje 
dane z magistrali OBD pojazdu. Modem pozwala na odczytywanie kodów bł�dów, 
zamro�onych ramek oraz bie��cych parametrów pracy silnika spalinowego wyposa�onego 
w magistral� OBD.  

Na rys.9. przedstawiono widok ekranu smartfonu Nokia E7 z systemem Symbian, na 
którym wida� okno programu OBDAutoDoctor. 

Rys.9. Okno programu OBDAutoDoctor ze wska�nikami pr�dko�ci pojazdu i pr�dko�ci obrotowej 
silnika

	ródło: [opracowanie własne] 

Po podł�czeniu programu z modemem EML327 u�ytkownik poza odczytem bł�dów 
zarejestrowanych przez sterownik silnika ma mo�liwo�� sprawdzenia dost�pnych parametrów 
pracy silnika, których ilo�� zale�y od producenta samochodu. Na rys.10 przedstawiono 
dost�pne do odczytu parametry w samochodzie Renault Scenic II z silnikiem Coomon Raill.  

   

Rys.10. Okno programu OBDAutoDoctor z dost�pnymi czujnikami pracy silnika spalinowego

	ródło: [opracowanie własne] 

W czasie pracy programu jego u�ytkownik ma mo�liwo�� obserwacji pracy silnika w 
czasie. Na rys.11, 12, 13 przedstawiono przebiegi czasowe wybranych parametrów pracy 
silnika. 
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Rys.11. Przebieg ci�nienia w kolektorze  Rys.12. Przebieg ilo�ci masy powietrza w 
dolotowym w czasie          czasie

	ródło: [opracowanie własne]   	ródło: [opracowanie własne] 

Rys.13. Przebieg chwilowego zu�ycia paliwa na 100km

	ródło: [opracowanie własne] 

Dane wy�wietlane na ekranie telefonu pozwalaj� na bie��co monitorowa� parametry pracy 
silnika. Program ponadto rejestruje warto�� minimalna maksymaln� i �redni�. Przedstawienie 
graficzne zu�ycia paliwa mo�e wpłyn�� na zmian� stylu jazdy kierowcy. 

W czasie korzystania z programu OBDScope u�ytkownik ma mo�liwo�� monitorowanie 
pracy silnika na podstawie wy�wietlonych w programie czujników. Przykład wy�wietlanych 
parametrów przedstawiono na rys.14. 

   
Rys.14. Wska�niki dost�pne w programie OBDScope dla samochodu osobowego Renault Scenic II

	ródło: [opracowanie własne] 

Na rys.14 przedstawiono wska�niki pracy silnika spalinowego. Tło wska�ników te na 
przedstawionych rysunku ma kolor czarny, wraz ze zwi�kszaniem warto�ci parametrów 
mierzonych kolor ulega zmianie (na niebieski) a przy przekroczeniu parametrów 
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dopuszczalnych kolor tła staje si� czerwony. Program mo�e nas informowa� o przekroczeniu 
parametrów dopuszczalnych sygnałem d�wi�kowym. Parametry dopuszczalne mo�emy sami 
zmodyfikowa� w programie, ale ustalenie ich warto�ci wymaga ju� znacznej wiedzy od 
u�ytkownika. 

  

   

Rys.14. Wska�niki temperatury, pr�dko�ci obrotowej silnika i temperatury powietrza dolotowego

	ródło: [opracowanie własne] 

Program OBDScope mo�e podawa� mierzone warto�ci w postaci liczbowej, wska�nika 
wychyłowego lub w postaci przebiegu czasowego. Przykład warto�ci liczbowej i jej 
przebiegu czasowego przedstawiono na rys.15, 16 i 17. 

  

Rys.15. Wska�nik ci�nienia powietrza w kolektorze dolotowym w postaci warto�ci liczbowej oraz 
jego zmian w czasie.

	ródło: [opracowanie własne] 

Na rys.16 przedstawiono wska�nik momentu obrotowego silnika spalinowego. Warto�ci 
przedstawione na rysunku s� bardzo przewymiarowane. W obu aplikacjach na smartfony 
parametry mocy i momentu obrotowego silnika były bł�dne. 

  

Rys.16. Wska�nik momentu obrotowego silnika w postaci warto�ci liczbowej oraz jego zmian w 
czasie.

	ródło: [opracowanie własne] 
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Rys.17. Wska�niki ci�nienia paliwa w układzie Common Rail, napi�cia instalacji elektrycznej 
i przebieg chwilowego zu�ycia paliwa w czasie 

	ródło: [opracowanie własne]  

Na rys.18 przedstawiono bł�dy wykryte przez program OBDScope, który współpracował 
z interfejsem Bluetooth EML327. 

Rys.18. Usterki wykryte przez program OBDScope.

	ródło: [opracowanie własne] 

PODSUMOWANIE  
Przedstawione w pracy interfejsy diagnostyczne współpracuj�ce z komputerem PC 

pozwalaj� na: 
– odczyt informacji o poje�dzie; 
– odczyt parametrów bie��cych; 
– odczyt ramek zamro�onych; 
– odczyt numerów sterownika, aktualnego kodowania, itp; 
– odczyt i kasowanie kodów bł�dów; 
– odczyt i edycja nastaw podstawowych; 
– wykonanie funkcji testowych poszczególnych elementów lub obwodów; 
– kasowanie inspekcji olejowej. 

Znacznie okrojone mo�liwo�ci maj� testery współpracuj�ce ze smartfonami. Zastosowanie 
Smartfona wraz z interfejsem diagnostycznym OBD wykorzystuj�cym transmisj� Bluetooth 
pozwala głównie na: 
– odczyt parametrów bie��cych; 
– odczyt ramek zamro�onych; 
– odczyt kodów bł�dów; 
– wykonanie funkcji testowych poszczególnych elementów lub obwodów. 

W aplikacjach mobilnych istnieje konieczno�� kalibracji programu testuj�cego. Kalibracji 
poddawana jest pojemno�� silnika, rodzaj silnika, i czasem trzeba przeprowadzi� kalibracje 
wskaza� zu�ycia paliwa i przejechanego dystansu. Jednak pomimo wprowadzenia 
prawidłowych warto�ci oba programy zawy�aj� warto�� momentu obrotowego, mocy silnika 
i zu�ycia paliwa.  
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Aplikacje mobilne mog� by� wykorzystywane, jako diagnoza wst�pna, która pozwala 
zlokalizowa� usterki. Docelowo diagnoz� trzeba przeprowadzi� przy wykorzystaniu 
komputera PC. 

Aplikacje te mog� by� wykorzystywane przez osoby, które s� ciekawe, z jakimi 
parametrami pracuje ich silnik, b�d� s� przydatne do nauki ekonomicznej jazdy. 
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DIAGNOSTIC INTERFACE OF WORKING 
WITH THE STANDARD OBD  

Abstract 
The article compared the diagnostic interfaces working in the standard OBD II. They worked 

together with the software designed for PCs and mobile systems, Symbian and Android. To research 
used diagnostic interfaces designed for cars of the Volkswagen group. This paper presents the 
functionality and diagnostic capabilities these devices and the problems that may be encountered 
during the testing of individual circuits of motor vehicles. 
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