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Streszczenie 
W artykule przedstawiono możliwości diagnostyczne urządzenia Mega 
Macs 66, które jest dość wszechstronne w diagnostyce silnika oraz 
innych układów pojazdów samochodowych. 

 
Wstęp 

Diagnostyka pojazdów samochodowych jest procesem 
lokalizacji układu lub elementu, który wskutek uszkodzenia lub 
naturalnego zużycia nie może dalej pełnić swojej funkcji 
określonej specyfikacją producenta. Terminem Diagnostyka 
pokładowa OBD II ( On-Board Diagnostic) można się 
posługiwać w dwóch znaczeniach: prawnym oraz technicznym. 
W znaczeniu prawnym termin ten jest rozumiany, jako 
określenie zbioru przepisów wydanych przez Stowarzyszenie 
Inżynierów Samochodowych (SAE), Amerykańską Agencję 
Ochrony Środowiska (EPA), Kalifornijską Radę ds. Zasobów 
Powietrza(CARB), itp. W znaczeniu technicznym termin OBD II 
służy do określania systemów pokładowych zrealizowanych 
zgodnie z wymaganiami normy [1]. 

W Europie obowiązującym systemem diagnostyki 
pokładowej jest system EOBD ( European On- Board 
Diagnostic), który jest odpowiednikiem systemu OBD II. 
Zadaniem tego systemu, zgodnie z normami europejskimi, jest 
ciągłe monitorowanie tych parametrów układu napędowego, 
które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć wpływ  
na zwiększoną emisję spalin z układu wylotowego, recyrkulację 
spalin czy zasilanie.  Są to parametry niezbędne do utrzymania 
obowiązujących limitów emisji spalin, które muszą być 
spełnione, przez co najmniej 5 lat użytkowania pojazdu lub 
80 000 km przebiegu. Dzięki monitorowaniu pracy tych układów 
możliwe jest wykrycie niesprawności już w początkowej fazie, 
gdy spaliny mają jeszcze niewielki wpływ na środowisko [2]. 
. 
1.  Opis urządzenia 

Mega Macs 66 jest to modułowy tester diagnostyki, który 
umieszczono na aluminiowej ramie oklejonej tworzywem 
sztucznym. Oklejenie to ma zabezpieczyć, znajdujące się we 
wnętrzu urządzenia, układy elektroniczne zarówno przed 
mechanicznymi uszkodzeniami jak i drganiami. Komunikacja  
z testerem odbywa się za pomocą dwunastocalowego, 
kolorowego ekranu dotykowego. Urządzenie wyposażone jest  
w wewnętrzny akumulator, który gwarantuje jego 
kilkunastogodzinną niezakłóconą pracę. Ponadto tylna część 
obudowy wyposażona jest w trzy gniazda dla modułów 
funkcjonalnych, a także porty komunikacyjne: LAN, USB, DVI-D 

oraz port zasilania zewnętrznego. Dodatkowo Mega Macs 
66 posiada interfejs Wi-Fi [3]. 

 

 
 
Rys. 1. Urządzenie diagnostyczne Mega Macs 66 

 
Wersja podstawowa urządzenia posiada jeden moduł 

funkcjonalny, który podłącza się do szesnastopinowego gniazda 
OBD. W ten sposób możliwy jest proces komunikacji pojazdu  
z jego sterownikami. Zaletą tego modułu jest możliwość jego 
wyjęcia z kieszeni obudowy i pozostawienia w badanym 
samochodzie. Umożliwia to dobór dogodnego dla diagnosty 
położenia pojazdu, a komunikacja odbywa się poprzez 
automatyczne połączenie systemem bezprzewodowej 
komunikacji z pozostałą częścią urządzenia [3]. 

Poza modułem funkcjonalnym Mega Macs 66 został 
wyposażony w moduł łączności bezprzewodowej z komputerem 
warsztatowym. Połączenie z komputerem umożliwia dostęp  
do Internetu, a także korzystanie z dodatkowych usług. 
Komunikacja ta może odbywać się zarówno przez port USB jak  
i wykorzystanie interfejsu Wi-Fi [3]. 

Pozostały moduł pomiarowy stanowi rozbudowanie funkcji 
urządzenia Mega Macs 66. Moduł ten posiada narzędzia takie 
jak multimetr, oscyloskop dwukanałowy (oprogramowanie 
urządzenia zezwala na jednoczesną pracę dwóch modułów 
pomiarowych, dzięki czemu pojawia się możliwość użycia 
czterokanałowego oscyloskopu), a także interfejs, który 
umożliwia połączenie z cęgami amperowymi. Jest  
to szczególnie przydatne podczas dokonywania pomiarów 
prądu w instalacji elektrycznej pojazdu. Dodatkowo moduł ten 
można doposażyć w zestaw do pomiaru ciśnień LPD Kit[3]. 
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Rys. 2. Zestaw do pomiaru ciśnień LPD Kit 
 
Dużą zaletą jest urządzenia jest wewnętrzna pamięć, która 
pozwala na zachowanie danych pochodzących z badań 
pięciuset pojazdów. Dane te można zarówno wyświetlać jak  
i drukować czy skanować [3]. 

 
2. Pomiary urządzeniem Mega Macs 66 

Zestaw diagnostyczny  Mega Macs 66 posiada bardzo 
szeroki wachlarz możliwości diagnostycznych, nie tylko  
w pojazdach o napędzie konwencjonalnym, ale także  
w pojazdach hybrydowych. Podstawowe wyposażenie pozwala 
nam na odczyt kodów usterek i ich kasowanie, odczyt 
parametrów bieżących, sprawdzenie podzespołów 
wykonawczych, regulacja podstawowa, kodowanie czy funkcje 
testowe tak jak np. krótki test wszystkich sterowników  
lub diagnoza energii. 

 

 
 

Rys. 3. Odczyt kodów usterek 
 

Funkcja „regulacja podstawowa” pozwala na przywrócenie 
ustawień podstawowych sterowników oraz podzespołów 
wykonawczych. Aby móc tego dokonać należy wcześniej 
zwrócić uwagę na takie szczegóły jak bezbłędna praca systemu 
pojazdu czy brak zapisanych w pamięci sterownika kodów 
usterek. Ponadto należy przeprowadzić przygotowania zależne 
od wybranego pojazdu Regulacja podstawowa w pojazdach 
hybrydowych na przykładzie Toyoty Prius z 2010 r.  
ma możliwość zwolnienia napędu hybrydowego, reset wartości 
adaptacji modułu kontrolnego akumulatora czy odłączenie  
od napięcia pojazdu hybrydowego i wiele innych [4]. 

 
 

Rys. 4. Pomiar parametrów bieżących 
 

 
 

Rys. 5. Test elementów wykonawczych 
 

 
 

Rys. 6. Regulacja podstawowa 
 

Funkcja „kodowanie” umożliwia przystosowanie 
podzespołów oraz sterowników do ich zadań. Ponadto pozwala 
na adaptację nowych komponentów do pojazdu. Funkcja ta jest 
niezbędna w przypadku, kiedy wymieniono podzespoły, albo, 
kiedy konieczne jest włączenie dodatkowych funkcji 
znajdujących się w systemie elektronicznym [4]. 

 
 

Rys. 7. Funkcja „kodowanie” 
 
Po doposażeniu testera Mega Macs 66 w moduł pomiarowy 

MT 66 wzbogacamy urządzenie o pomiar napięcia, rezystancji 
oraz prądu za pomocą cęg amperowych. Oprócz pomiaru jakich 
posiada miernik uniwersalny, mamy możliwość pomiaru  
za pomocą dwukanałowego oscyloskopu z możliwością nastaw 
dla konkretnego czujnika lub elementu wykonawczego. 
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Rys. 7. Wykres oscyloskopowy przepływomierza powietrza 
(górny) oraz zaworu regulacji ciśnienia doładowania (dolny) 

 
Zestaw do pomiaru ciśnień LPD Kit wymaga posiadania 

modułu pomiarowego MT 66 do którego jest podłączany. 
Zestaw ten pozwala na szereg pomiarów ciśnień takich jak: 
ciśnienie sprężania w silniku ZI oraz ZS, pomiar spadku 
ciśnienia w cylindrze, ciśnienie paliwa i oleju za pomocą dwóch 
czujników o zakresach: pierwszy  od -1 do 16bar, a drugi  
od 0 do 60 bar. 

Urządzenie Mega Macs 66 oferuje również możliwość 
korzystania z interaktywnego oprogramowania HGS Data. 
Dzięki temu rozwiązaniu znacznie szybszy stał się dostęp  
do wszystkich istotnych wartości rzeczywistych pomiarów. 
W ten sposób wyświetlane są istotne parametry wybranego 
elementu konstrukcyjnego. Rozwiązanie to pozwala pominąć 
konieczność przeprowadzania pomiarów, które są zbędne,  
a także pozwala na znacznie szybsze wyszukiwanie właściwych 
parametrów. Dzięki temu naprawa może odbywać się szybciej  
a praca staje się bardziej efektywna [4]. 
 

 
 

Rys. 8. Pomiar ciśnienia sprężania 
 

 
 

Rys. 9. Oprogramowanie HGS Data 
 
Wnioski 

Urządzenie Mega Macs 66 posiada szeroki zakres funkcji 
diagnostycznych, których realizacja jest rzeczywiście możliwa,  
a otrzymane wyniki można porównać z danymi w zakładce 
„Informacje dotyczące pojazdu”. Ułatwia to dokonania 
weryfikacji danego czujnika lub elementu wykonawczego. 

Jest to tester uniwersalny dla szerokiej gamy marek 
samochodów osobowych oraz modeli, co oczywiście nie oznacza, 
ze możemy sprawdzić wszystkie układy w pojeździe. Tester 
uniwersalny nie dokona nam tak szerokiej diagnostyki jak tester 
dedykowany dla danej marki pojazdu, ale ma możliwość 
sprawdzania wielu marek, co jest istotne dla warsztatów  
nie autoryzowanych przez daną markę.  

Omawiany tester firmy HELLA GUTMANN jest jednym  
z nielicznych tak rozbudowanych uniwersalnych urządzeń 
diagnostycznych. 
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Diagnostic possibilities of equipment Mega Macs 66 
The article presents the diagnostic possibilities of equipment Mega 
Macs 66, which is quite versatile in the diagnosis of the engine and 
other systems of motor vehicles. 
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