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Wstęp   
Współczesne samochody wyposażone są w system 

sterowania mikroprocesorowego, sterującego wszystkimi 
procesami zachodzącymi w czasie jazdy samochodem. 
Sytuacja taka wymaga zastosowania wielu urządzeń 
sterujących, których liczba dochodzi do 60 i więcej.  

Urządzenia sterujące do przesyłu informacji muszą 
zostać połączone ze sobą przewodami elektrycznymi. 
Długość przewodów łączących urządzenia sterujące 
niższej rangi z głównym urządzeniem sterującym 
dochodzi we współczesnym samochodzie do kilku 
kilometrów. Jeśli w przewodach łączących urządzenia 
sterujące z urządzeniami wykonawczymi płyną prądy ,to 
zgodnie z prawami fizyki, pola magnetyczne od tych 
prądów wpływają na prądy przewodów ułożonych 
równolegle do nich. Niesie to ze sobą określone 
konsekwencje w budowie i działaniu instalacji 
elektrycznych samochodów.  

Projektanci instalacji elektrycznych muszą 
rozwiązywać w/w problemy, również w aspektach 
zmiennych warunków pracy i dalszego rozwoju sieci 
elektrycznych współczesnych samochodów. Urządzenia 
elektryczne pracujące w samochodach narażone są na 
zakłócenia elektromagnetyczne. W zależności od skutków 
rozróżniamy szkodliwe oddziaływania:  

˗ powodujące uszkodzenia elementów 
półprzewodnikowych, 

˗ zakłócające pracę układów elektronicznych, 
szczególnie logicznych - mikroprocesorów, 

˗ zakłócające odbiór radiowo-telewizyjny.  
Z punktu widzenia charakteru przebiegu zakłócającego 
rozróżniamy oddziaływania: 

˗ stałonapięciowe, 
˗ impulsowe i quasi impulsowe, 
˗ o stałej lub zmiennej częstotliwości [1]. 

    
1. Przewody ułożone równolegle 

W wiązkach przewodów  urządzeń sterujących, bardzo 
często dochodzi do równoległego ułożenia wielu 

przewodów ułożonych obok siebie. W tym wypadku, w 
razie różnicy potencjałów w sąsiednich przewodach 
należy liczyć się z wzajemnym wpływem pól 
magnetycznych od prądów w nich płynących. 

Zakłócenia mogą przenosić się: drogą galwaniczną 
jako spadki napięć na rezystancjach przewodów i 
elementach metalowych, przez pojemność układu, drogą 
indukcyjną (przez indukcję w ułożonych obok siebie 
przewodach. Indukcyjność wzajemna M' dla dwóch 
równolegle ułożonych przewodów nie ferromagnetycznych 
wynosi: 

M’=µ0/2π(ln2l/a-1+a/h)  (1) 

gdzie: 
µo - przenikalność magnetyczna próżni (µo = 4π10-7 
H/m),  
h - długość równolegle ułożonych przewodów,  
a - odstęp między środkami przewodów. 

 
W równoległym obwodzie elektronicznym pojawi się 

napięcie proporcjonalne do szybkości zmiany prądu w 
obwodzie silnoprądowym:  

  (2) 

gdzie:   
Zwe - impedancja dołączona do wejścia układu 
elektronicznego, 
Zwy - impedancja obciążająca obwód elektroniczny. 

 
Zakres częstotliwości zakłócających przenoszonych 

przez przewody instalacji sięga około 20 ... 30 MHz, 
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zależnie od konstrukcji pojazdu. Powyżej tej częstotliwości 
rozprzestrzenianie zakłóceń odbywa się drogą 
bezprzewodową przez emisję promieniowania 
elektromagnetycznego, powodując zakłócenia odbioru fal 
ultrakrótkich. Nadmierny wzrost napięcia w instalacji 
elektrycznej samochodu może spowodować pogorszenie 
parametrów lub uszkodzenie elementu elektronicznego 
przez impuls napięciowy trwający kilka mikrosekund.  Dla 
większości układów elektronicznych szczególnie groźne 
jest omyłkowe podłączenie akumulatora (lub 
pojedynczego układu) z odwrotną biegunowością, co 
może zdarzyć się przy wymianie akumulatora lub rozruchu 
z zewnętrznego źródła napięcia.  Istotnym problemem w 
instalacji elektrycznej samochodu są przepięcia 
powstające na elementach indukcyjnych, przy zmianie 
natężenia przepływającego przez nie prądu. Wartość 
spadku napięcia na indukcyjności L jest określona 
zależnością [1]: 

uL= L  .            (3) 

W granicznym przypadku indukcyjność przewodu 
prostego wyraża się zależnością: 

   (4) 

gdzie: l- długość przewodu, 
          d- średnica przewodu.  
 
2. Pojemności elektryczne w instalacji samochodu 

Oprócz indukcyjności między przewodami 
elektrycznymi w instalacji elektrycznej samochodu 
występuje sprzężenie pojemnościowe. Dwa przewody 
elektryczne o różnych potencjałach elektrycznych tworzą 
niezamierzoną pojemność. Między rdzeniami przewodów 
znajduje się dielektryk w postaci izolacji przewodów lub 
dielektryk w postaci powietrza. Należy wówczas 
rozpatrzyć proces ładowania się tych pojemności oraz jak 
wpływa indukcyjność na częstotliwość przebiegów w 
zależności od pojemności. Pojemności pasożytnicze 
występują ponadto w połączeniach mechanicznych oraz 
wszelkiego rodzaju metalowych obudowach i ekranach 
przeciwzakłóceniowych. Na poniższych oscylogramach 
przedstawiono wpływ indukcyjności na częstotliwość 
przebiegów dynamicznych, sygnałów sterujących w 
układach :mikroprocesorowych stosowanych we 
współczesnych pojazdach samochodowych oraz 
wszelkiego rodzaju maszynach samobieżnych i pojazdach 
samochodowych. Pojazdy takie stosowane są w różnych 
działach gospodarki narodowej. Zagadnienie jest więc 
bardzo poważne i dotyczy wszystkich układów 
elektronicznych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
stosowane w samochodach muszą pewnie pracować w 
ciągu długiego okresu eksploatacji. Osiągnięcie 
wymaganej niezawodności urządzeń elektronicznych w 
masowej produkcji samochodów jest bardzo trudne. W 
systemie elektronicznym  uszkodzenie elementu 
półprzewodnikowego powoduje w większości przypadków 
całkowite uszkodzenie systemu, przy czym zwykle brak 
jest symptomów pozwalających na prognozowanie 
wystąpienia niesprawności.   Warunki eksploatacji 
samochodowych urządzeń elektronicznych są bardzo 
trudne, ponieważ elementy półprzewodnikowe są czułe na 
zmiany temperatury i wilgotności, na udary mechaniczne i 

wibracje, na korozyjne oddziaływanie wody, tłuszczów i 
chemikaliów, a ponadto są bardzo wrażliwe na zakłócenia 
elektromagnetyczne oraz nadmierny wzrost napięcia [1,3].      

 

Rys. 1. Zależność napięcia na pojemności od 
indukcyjności.   Indukcyjność znamionowa  
 

 
Rys.2. Zależność napięcia na pojemności od 
indukcyjności. Indukcyjność zmniejszona o 50% 
 

Na rysunku 1 przedstawiono przebieg napięcia na 
pojemności elektrycznej w instalacji samochodowej dla 
indukcyjności nominalnej. Przedstawiono również skok 
napięcia w procesie komutacji w obwodzie .Po 
zmniejszeniu indukcyjności, (rys.2) nastąpiło zwiększenie 
częstotliwości przebiegu oraz wzrost przepięcia w czasie 
komutacji. Przebiegi przedstawione na rysunkach 1 i 2, 
wykonano dla częstotliwości ok. 16,6 Hz. Dla wyższych 
częstotliwości komutacji tendencja do zwiększania 
częstotliwości przebiegów w czasie komutacji jest 
podobna. 
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3. Samochodowe sieci informatyczne 
Problematyka przedstawiona wcześniej znalazła 

odzwierciedlenie w konstrukcji nowoczesnych sieci 
transmisji danych w sieci elektrycznej samochodu w 
postaci samochodowych sieci informatycznych typu CAN, 
następnie MOST -  sieci optycznych a następnie sieci 
bezprzewodowych. Magistralę CAN można znaleźć w 
większości współczesnych samochodów. Służy ona do 
zarządzania wieloma sterownikami, w tym 
najważniejszych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
jazdy (ABS, ESP), pracę silnika (Motronic), oraz 
diagnostykę EOBD.  

Pojęcie magistrali danych definiuje się jako fizyczne 
połączenie dwóch lub więcej urządzeń zawierających 
układy mikroprocesorowe, które służą do transmisji i 
rozdziału informacji. Każdy sterownik podłączony do 
magistrali może wysyłać komunikaty, które będą odebrane 
przez pozostałe urządzenia. W  sieci CAN  wymagany jest  
odpowiedni format przesyłanych danych i sposób ich 
transmisji. Mamy tu do czynienia z wzajemną zależnością 
oprogramowania i oprzyrządowania, które tworzą 
swoistego rodzaju „warstwy" przenikające się wzajemnie.  

Wprowadzenie sieci informacyjnych pozwoliło na 
ograniczeni długości przewodów stosowanych w 
samochodzie, oraz wyeliminowało wzajemny wpływ 
przewodów na siebie. Wzrosła tez niezawodność 
działania podzespołów samochodowych. Niestety 
skomplikowały się metody diagnostyczne i naprawcze 
pojazdów samochodowych. 

Na rysunku 3, przedstawiono przebieg sygnałów 
sterujących w sieci CAN. Przebieg górny przedstawia  
sygnał w linii H, przebieg dolny w linii L.. Sieci CAN 
posiadają dwa przewody sygnałowe: H oraz L. 

Dublowanie sygnału zwiększa niezawodność działania 
urządzeń sterujących i odporność na zakłócenia oraz 
uszkodzenia mechaniczne.  

 

 
Rys. 3. Przebieg sygnałów w sieci CAN 

 
W miarę zwiększania się zapotrzebowania na 

przepływ informacji między sterownikami samochodu, 
następował rozwój sieci informatycznych. Kolejnym typem 
sieci są magistrale MOST. Są to magistrale oparte na  
technice światłowodowej.   

Magistrala MOST (Media-Oriented Systems Transport) 
była efektom wspólnych wysiłków trzech  producentów 
samochodów  

(Audi, BMW i DaimlerChrysler) oraz  wiodących 
producentów elektroniki samochodowej (Harmann/Becker 
i Oasis Silicon Systems).  

Sieć MOST miała zastąpić w pewnych zastosowaniach 
magistralę CAN. Była ona odpowiedzią na coraz większe 
wymagania dotyczące ilości przesyłanych danych. 
Maksymalna przepustowość magistrali CAN była ciągle 
zbyt mała, aby obsłużyć multimedialne systemy 
montowane w najnowszych samochodach klasy „lux". 
Obecnie sieć CAN zapewnia praktycznie transmisję na 
poziomie 2 Mb/s, podczas gdy zapotrzebowanie jest dużo 
wyższe.  Wszystkie  urządzenia w sumie wymagają 
transferu danych z prędkością 14,51 Mb/s. 

W przeciwieństwie do magistrali CAN, koncepcja 
magistrali MOST była od początku zorientowana tylko na 
multimedia i przesyłanie sygnałów typu obraz i dźwięk. 
Sieć ta ma w założeniu łączyć wszystkie urządzenia 
przekazujące te informacje w jeden blok. Z założenia sieć 
MOST ma strukturę pierścienia. Warstwę fizyczną sieci 
MOST stanowi światłowód wykorzystywany do przesyłu 
danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu został całkowicie 
wyeliminowany wpływ zakłóceń elektromagnetycznych, 
pochodzących od innych elektronicznych i elektrycznych 
urządzeń, na transmisję sygnałów dla zerowej emisji 
zakłóceń własnych. Uzyskano prawie 100-krotne 
zmniejszenie liczby przewodów. 

Kolejnym krokiem w rozwoju samochodowych sieci 
informatycznych jest siec Byteflight. Ze względu na 
zastosowanie magistrali „Byteflight" do komunikacji 
urządzeń odpowiadających za bezpieczeństwo, 
opracowano protokół transmisji, który zapewnia dużą 
odporność na błędy oraz bezkolizyjny dostęp wszystkich 
węzłów do sieci. Umożliwiło to wyeliminowanie problemu 
ustalania pierwszeństwa przesyłu informacji. Mając jednak 
na względzie skrajnie niekorzystne sytuacje, przewidziano 
również priorytetowy dostęp do sieci dla określonej ilości  
ważnych informacji. Inne rozwiązania transmisji danych to 
sieci D2B, FlexRay [2].  

Mają  za zadanie poprawę komunikacji między 
sterownikami samochodu oraz odporności na zakłócenia o 
których wspomniano powyżej. 

Bardzo interesująco przedstawia się  sieć 
bezprzewodowa Bluetooth zastosowana w nowoczesnych 
samochodach. Wykorzystuje   łączność radiową o 
częstotliwości 2,45 GHz. Zasięg systemu nie przekracza 
10metrów lecz po   zastosowaniu dodatkowych anten 
może osiągnąć odległość 100 m.            

Ze względu na wykorzystywane częstotliwości istnieje 
niebezpieczeństwo zakłócenia transmisji przez urządzenia 
nadające w podobnym paśmie, jak np. kuchenki 
mikrofalowe, zdalnie otwierane drzwi garażowe, aparatura 
medyczna itp. Podstawowym zabezpieczeniem 
przeciwzakłóceniowym jest mechanizm skokowej zmiany 
częstotliwości nadawania  Mechanizm len dzieli 
wiadomości na trwające 625 μs pakiety nadawane w 
kanałach o szerokości 1 MHz pomiędzy częstotliwością 
2,402 GHz a 2,48 GHz.  Wykorzystuje się 79 kanałów, 
które są przyznawano w sposób stochastyczny (losowy). 
Jeżeli odbiorca zgłosi odbiór zakłóconego pakietu, to jest 
on natychmiast ponownie transmitowany na innej 
częstotliwości. Taka zmiana częstotliwości odbywa się 
1600 razy na sekundę. Jako zabezpieczenie 
przeciwzakłóceniowe stosowane są również 16-bitowe 
sumy kontrolne, sprawdzające czy przesyłany pakiet z 
danymi jest kompletny. W efekcie sieć „Bluetooth" jest 
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bardzo odporna na zakłócenia oraz zapewnia znakomitą 
ochronę przesyłanych danych[2].  
 
4. Inne zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe 
    Poza w/w przedstawionymi systemami, których celem 
jest zwiększenie odporności na zakłócenia, stosuje się 
również  zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na 
elementach na nie narażonych, filtry 
przeciwzakłóceniowe, kompensacje termiczne elementów 
narażonych na działanie wysokich temperatur. Połączenie 
z masą pojazdu wykonuje się za pomocą rezystorów 
przeciwzakłóceniowych, pełniących również rolę filtrów. W 
elementach komutacyjnych typu mechanicznego np. w 
przekaźnikach, gdzie stosowane są styki mechaniczne 
stosuje się diody gaszące.   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Przykładowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 
tranzystora mocy 
 

Na rysunku (4) przedstawiono zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe tranzystora sterującego urządzeniem 
wykonawczym o charakterze indukcyjnym. Charakter 
obwodu powoduje powstawanie przepięć łączeniowych w 
procesie komutacji. oraz zakłóceń radioelektrycznych. 
Element wykonawczy narażony jest na uszkodzenie. Tym 
samym zagrożone jest działanie całego układu 
elektronicznego[1]. 
 
5. Problematyka niezawodności podzespołów 
samochodowych    

Pod pojęciem niezawodności rozumie się własność 
podzespołu, urządzenia do wykonywania zadań i funkcji 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez określony czas, 
/przebieg, resurs/, w danych warunkach eksploatacji. 
Niezawodność określona jest funkcją prawdopodo-
bieństwa [4]: 

R(t)= P( t ≥τ)        (5) 

gdzie:  
R(t) – niezawodność, 
t - czas poprawnego działania, 

τ - czas wymagany działania bez uszkodzenia. 
 

Funkcję niezawodności określa się również za 
pomocą intensywności uszkodzeń λ: 

Intensywność uszkodzeń λ jest funkcją wielu zmiennych tj. 
czasu, temperatury, rozwiązań konstrukcyjnych, 
intensywności użytkowania, współpracy z innymi 
podzespołami.    

Znajomość przebiegu funkcji λ(t) umożliwia 
podejmowanie w zakresie ustalania niezbędnych okresów 
starzenia wstępnego produkowanych obiektów, 
˗ ustalenia wielkości i asortymentu części zamiennych, 
˗ planowania optymalnej pracy serwisu technicznego, 

służb remontowych, 
˗ ustalenia optymalnych okresów wymian 

profilaktycznych elementów i zespołów, 
˗ ustalania optymalnych okresów eksploatacji 

obiektów (teoria odnowy), 
˗ innych działań techniczno-ekonomicznych (okres 

gwarancji).   
W wielu przypadkach eksperymentalne przebiegi 

funkcji λ(t) można aproksymować funkcjami analitycznymi 
(teoretycznymi rozkładami prawdopodobieństwa jak np. 
rozkładem wykładniczym, beta, równomiernym, Weibulla 
lub kompozycją tych rozkładów). Rzeczywiste przebiegi 
funkcji λ(t) konkretnego obiektu, zależnie od przyjętej 
strategii eksploatacji, mogą być bardzo różne i mogą być 
celowo kształtowane.        

Na rys. 5 pokazano dwa różne przebiegi funkcji λ(t) dla 
obiektów typu λ(t; r, r, r)  uzyskane w wyniku stosowania 
starzenia wstępnego i wymian profilaktycznych tp. Funkcja 
λ(t; x, y, z) zawiera trzy przedziały  oznaczone 
odpowiednio przez x, y, z w których może przyjmować 
wartości rosnące (r), stałe (c) i malejące (m) [4].   
 
λ(t) 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
       
 
 
 
 
 

 
Rys. 5. Przebieg intensywności uszkodzeń w funkcji 
czasu 
 
Na rysunku 5 czas tp oznacza czas wymian 
profilaktycznych w początkowym okresie użytkowania 
urządzeń 

Intensywność uszkodzeń można zdefiniować 
następująco:  

λ(t) = -  [ln R(t)]                                               (7) 

Z równania (6) wynika: 

 

λ n 

t p 

0 
t 

                                         (8) 

                          (6) 
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Po przekształceniach otrzymano: 
Stąd można zapisać: 

Intensywność uszkodzeń λ(t) charakteryzuje w każdej 
chwili t względne pogorszenie się niezawodności obiektu 
przypadające na jednostkę czasu. 
 
6.Naprawialnośċ samochodów      
Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z 
niezawodnością działania urządzeń sieci elektrycznej 
samochodu jest naprawialność. Celowe może być 
niekiedy charakteryzowanie niezawodności obiektu 
jednocześnie kilkoma rodzajami charakterystyk, np. gdy 
obiektowi przywraca się sprawność po jej utraceniu. 
Wtedy niezawodność obiektu jest to jego właściwość 
określona przez prawdopodobieństwo, że obiekt będzie 
sprawny w ciągu określonego okresu (0, t) oraz przez 
prawdopodobieństwo, że gdy stanie się niesprawny, 
przywrócona mu zostanie sprawność w ciągu określonego 
okresu (0, τ) mierzonego czasem, ilością wykonanej 
pracy, kosztem przywracania sprawności. 
Prawdopodobieństwo przywrócenia sprawności obiektowi 
w określonym czasie (0, τ) jest miarą naprawialności. W 
przypadku ogólnym naprawialność zależy od właściwości 
samego obiektu i od warunków w jakich przywraca mu się 
sprawność. Wraz ze wzrostem stopnia złożoności 
układów sterowania funkcjami podzespołów samochodu 
rośnie ryzyko niesprawności i prawdopodobieństwo awarii 

systemu. Może to zagrażać bezpieczeństwu kierującego 
pojazdem oraz stanowi zagrożenie dla innych uczestników 
ruchu drogowego. Nakłada to na projektantów systemów 
sterowania pojazdem szczególną odpowiedzialność przed 
wdrożeniem do masowej produkcji. Obecnie stosuje się w 
nowoczesnych samochodach systemy bezpieczeństwa 
współpracujące ( łączące się ) z centrami ratunkowymi w 
sytuacjach awaryjnych lub wypadkach drogowych. Są to 
tzw. zintegrowane systemy bezpieczeństwa. Stosowanie 
tak złożonych układów w samochodach nakłada to na 
administratorów obiektów drogowych obowiązek 
rozbudowy infrastruktury drogowej przystosowane do 
współczesnych wymagań Wraz ze stosowaniem nowych 
rozwiązań technicznych w układach sterowania wzrasta 
wymagalność wobec warsztatów naprawczych i 
remontowych  dotycząca wyposażenia oraz poziomu 
wiedzy technicznej mechaników samochodowych. 

 Muszą  oni stosować nowoczesne technologie 
naprawy i diagnostyki niesprawnych elementów i 
podzespołów oraz muszą posiadać odpowiednie 
umiejętności  obsługi nowoczesnych diagnoskopów.   
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