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Streszczenie: 
Rozwój konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych oraz wymagania niezawodnościowe wprowa-

dzają wydajne systemy transmisji i wymiany danych. Przykładem analizy jest system diagnostyczny 
układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Zaproponowano wprowadzenie magistrali LIN, opartej na 
strukturze typu „master-slave”, jako uzupełnienie systemu diagnostycznego komputera pokładowego 
współczesnego ciągnika rolniczego. Parametryzacja węzła „slave” odnosi się do charakterystyki 
zmian ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym po przesterowaniu rozdzielacza. 

WSTĘP 
Rozwój techniczno-konstrukcyjny ciągników rolniczych został ukierunkowany na potrze-

bę uzyskania najwyższego poziomu parametrów stanu technicznego, spełniając wymagania 
kryteriów nowoczesności ciągnika [5, s. 41-47]. Symptomy rozwoju ciągników rolniczych 
scharakteryzować można za pomocą parametrów ilościowych oraz jakościowych opisujących 
zarówno ciągnik rolniczy jako całość, jak też poszczególne jego zespoły. Współczesne cią-
gniki rolnicze objęte są standaryzacją zasad transmisji danych w obrębie układów funkcjonal-
nych ciągnika, jak również w zestawie ciągnik-maszyna. Producenci maszyn rolniczych 
uwzględnili ten wymóg warunkujący możliwość sprzedaży sprzętu rolniczego o zaawanso-
wanej technologii. W tym celu opracowano międzynarodowy standard ISO 11783 o nazwie 
ISOBUS umożliwiający komunikację w obrębie jednolitej platformy sprzętowo-programowej 
dla połączeń i wymiany danych między układami elektronicznymi. Opracowanie normy od-
było się przy współpracy i akceptacji podstawowych zasad systemowych przez największych 
światowych producentów maszyn rolniczych. Norma ISO ustala unifikację nośnika, złącza 
wtykowego i protokołu wymiany danych ISOBUS. Rozwój standardów transmisji danych 
CAN uzyskał swój odpowiednik w postaci nowego protokołu CANBUS, który umożliwił 
w czasie rzeczywistym wymianę informacji w zakresie funkcjonalnym komputera pokłado-
wego agregatu. Proces sterowania i kontroli układów funkcjonalnych ciągnika i maszyny rol-
niczej odbywa się z wykorzystaniem wspólnej magistrali pracującej wg protokołu CANBUS. 
Zastosowanie mostków pozwala na łączenie różnych rodzajów sieci, w tym o różnej prędko-
ści i architekturze (master/slave). Istnieje możliwość wprowadzenia sieci lokalnych, tzw. LIN 
(Local Interconnect Network) wg schematu zamieszczonego na rys. 1 [13, s. 8-24]. Sieci LIN 
zostały opracowane w celu połączenia niewielkiej liczby czujników i elementów wykonaw-
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czych oraz jednego nadrzędnego sterownika w magistralę lokalną o uproszczonej strukturze 
[9, s. 6-36]. Uzyskano eliminację niepotrzebnego obciążenia magistrali głównej przez urzą-
dzenia, które wyłącznie pobierają lub wysyłają informację tylko w przypadku zapytania przez 
dany sterownik. Proponowana budowa magistrali LIN stanowiąca uzupełnienie systemu ste-
rująco-diagnostycznego zagregatowanych maszyn oparta jest na strukturze typu „master-
slave” [2, s. 23-27]. 

Efektem rozwiązania tych zagadnień innowacyjnych jest zaznaczający się wzrost nieza-
wodności sprzętu rolniczego wraz z równoczesną realizacją procesów diagnostycznych 
w systemie on-line przy ograniczeniu kosztów wykonania instalacji elektrycznej i zmniejsze-
niu mocy obliczeniowych sterowników. Niewątpliwą zaletą protokołu transmisji CAN jest 
możliwość wielokrotnego wykorzystania sygnałów z czujników w całym systemie magistrali, 
a także mała ilość błędów wynikająca z ciągłej kontroli danych wysyłanych do urządzeń ste-
rujących, przy znacznej redukcji długości przewodów instalacji elektrycznej. W przypadku 
rozpoznania błędu następuje automatyczne powtórzenie przesyłu informacji.  

 

 
Rys. 1. Konfiguracja sieci LIN i CAN [13] 

Istotne są w tym kontekście zagadnienia obsług serwisowych z wykorzystaniem specjali-
stycznych testerów. Nieliczne publikacje naukowe analizują w tym zakresie np. strukturę 
uszkodzeń ciągników oraz funkcjonowanie systemu logistycznego dystrybucji części zamien-
nych w obrębie krajowego serwisu DEERE & Company [7, s. 23-30]. Publikowane analizy 
obsług technicznych współczesnych ciągników wskazują na specyfikę zaplecza technicznego 
generując zjawiska typowe dla tego segmentu [8, s. 4-22]. 

1. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WSPÓŁCZESNYCH UKŁADÓW 
HYDRAULIKI SIŁOWEJ CIĄGNIKÓW 
Współczesne ciągniki wyposażane są w układ hydrauliczny z otwartym lub zamkniętym 

przepływem oleju, a także w układ load sensing (z kompensacją ciśnienia i wydatku) [1, s. 23-
56, 3, s. 24-47]. Korzystniej postrzegany jest drugi system, w którym wydatek i ciśnienie ole-
ju podlegają regulacji zależnie od decyzji operatora. Wprowadza się obecnie dwie niezależne 
pompy hydrauliczne (NEW HOLLAND T6000 Delta) – główna: TUZ, zdalne zawory oraz 
zawór ładowarki. Druga pompa zasila wyłącznie układ kierowniczy. Niezależne pompy 
umożliwiają równoczesną realizację funkcji ładowania i wykonywania manewrów. Ponadto 
w ciągnikach upowszechnia się system nadążny tłumienia drgań układu TUZ funkcjonujący 
powyżej prędkości 8 km/h (DEUTZ FAHR TTV620). 

W ciągnikach CASE zastosowano system elektronicznej kontroli siłowej podnośnika 
(EHC), zapewniając automatyczną regulację układu w funkcji obciążenia. Zmianę zastawów 
przeprowadza się na panelu ICP zintegrowanym z podłokietnikiem (model Maxxum Multi-
controller). Również w tych ciągnikach zastosowano układ nadążnej amortyzacji drgań i sta-
bilizacji zawieszenia narzędzi [8, s. 4-22]. Wprowadzono elektroniczne sterowanie zaworów 
hydrauliki zewnętrznej w zakresie natężenia przepływu oleju oraz czasowej charakterystyki 
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nastawu rozdzielaczy hydraulicznych (programowanie z panela Multicontroller). Producent 
ciągników NEW HOLLAND wprowadził w modelu T6000 Delta układ mechanicznej kontro-
li zagłębienia narzędzia Flexion Bar bazujący na odczycie pozycjonowania dolnego ramienia 
podnośnika. Układ kontrolny skonfigurowany jest z panelem Lift-O-Matic, umożliwiając 
podnoszenie i opuszczanie narzędzia na zadaną wysokość przy sterowaniu za pomocą jednego 
przełącznika.  

Układy hydrauliki siłowej współczesnych ciągników cechują się znacznym wydatkiem 
oleju oraz dużą liczbą rozdzielaczy sterowanych elektrycznie. Przykładowo, w ciągniku Chal-
lenger MT800B wydatek układu hydraulicznego wynosi 223 l·min-1 (6 rozdzielaczy). W cią-
gniku CASE Steiger 535 uzyskano wysoką wydajność hydrauliki 216 l·min-1 z wykorzysta-
niem pompy osiowo-tłoczkowej. Wyposażono także ciągnik w zewnętrzne złącza Power 
Beyond. TUZ tego ciągnika posiada udźwig 8,943T z możliwością opcjonalnego wyposaże-
nia w ładowacz czołowy LRZ. 

System EHR – elektrohydraulicznej regulacji mechanizmu podnoszenia, zintegrowany 
jest z zespołem TUZ przednim i tylnym. Najnowsza generacja EHR-C ciągników FENDT 
podlega sterowaniu z wykorzystaniem magistrali sygnałowej z zaimplementowanym syste-
mem diagnostyki on-line. Wybór menu EHR następuje poprzez terminal ciągnika i obejmuje 
szczegółowe ustawienia wysokości podnoszenia oraz szybkości opuszczania. Możliwy jest 
wybór trybu mieszanego regulacji ustawień w układzie zależnym pozycjonowania i doboru 
siły wydźwigu. Wartości wybranych nastawów prezentowane są w odpowiednim sektorze 
wyświetlacza terminala. 

  

 
Rys. 2. Akumulator ciśnienia stosowany w układzie hydrauliki siłowej: a – przedniego TUZ w ciągni-

kach DEUTZ FAHR, b – w układzie obrotu pługa firmy LEMKEN 
Źródło: Materiały informacyjne: a) TTV620, b) Vari-Opal 7 

Funkcje podnoszenia i opuszczania z udziałem systemu ASD dostępne są w ciągniku 
DEUTZ- FAHR TTV620. Układ sterowania zapewnia regulację siłową, pozycyjną, mieszaną 
– przy wprowadzeniu ogranicznika wysokości podnoszenia i regulacji prędkości opuszczania 
wraz z amortyzacją drgań narzędzia przy prędkości powyżej 8 km·h-1. W przypadku gdy po-
ślizg kół napędowych (pomiar czujnikiem radarowym) przewyższa wartość 8% następuje 
generowanie sygnału do układu wydźwigu narzędzia. Dystrybutory hydrauliczne zapewniają 
kontrolę elektroniczną czasu przepływu oleju przy uwzględnieniu sekwencyjnego trybu pracy 
elektro-rozdzielaczy hydraulicznych sterowanych elektronicznie. Układ Power Beyond prze-
znaczony jest do współpracy ciągnika z maszynami posiadającymi własny układ hydrauliczny 
ze zbiornikiem Load Sensing (dla maksymalnej wydajności 120 l·h-1). System „miękkiego 
startu” w trakcie uruchamiania TUZ wprowadzono w celu ograniczenia przeciążeń mecha-
nicznych i uniknięcia nadwyżek ciśnienia dynamicznego w układzie hydrauliki siłowej. Rów-
nież w ciągnikach DEUTZ FAHR wprowadza się akumulatory ciśnienia nawet w strefie 

a) b) 
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przedniego podnośnika (udźwig 4T) (rys. 2a). W celu zabezpieczenia układu hydraulicznego 
maszyn stosuje się akumulatory ciśnienia zintegrowane z siłownikami pozycjonującymi np. 
ramę pługa obrotowego (rys. 2b) 

2. KONCEPCJA ROZBUDOWY MAGISTRALI CANBUS 
W literaturze spotkać można szereg opracowań na temat perspektywicznego rozwoju 

standardu ISO 11783 w dziedzinie rolnictwa jako systemu LBS czy systemu ISOBUS [4, s. 6-
11, 6, s. 57-63]. Proponowanym standardem będzie budowa otwartych systemów, a nawet 
platform informatycznych wykorzystujących najnowsze technologie informatyczne. Systemy 
te wykorzystują nawigacje GPS, światłowody, wirtualne mostki oraz technologię przesyłu 
informacji Bluetooth. 

Identyfikacja protokołu transmisji magistrali CANBUS wraz z adresem urządzenia na 
magistrali pozwala na dokonanie obszernych testów i pełnej diagnostyki agregatu. Jednak 
zaszyfrowany protokół transmisji CAN przy braku danych, zmusza użytkownika do zakupu 
gotowych systemów. Dokonanie pełnej identyfikacji transmisji danych umożliwiłoby otwar-
cie systemu CAN. Prace badawcze Katedry Pojazdów Drogowych i Rolniczych Politechniki 
Opolskiej zostały ukierunkowane na dokonanie identyfikacji protokołu transmisji magistrali 
CANBUS z wykorzystaniem urządzenia firmy SYS-TEC [6, s. 57-63]. Urządzenie to współ-
pracuje z programem PCANVIEW oraz specjalistyczną nakładką programową CANbus Tool-
set firmy Export Control pracującej w środowisku Matlab/Simulink. 

Ciągniki cechują się dużą różnorodnością stosowanych elementów, z których zbudowano 
magistralę CANBUS [10, s. 83-88]. Stan ten powoduje, iż magistrale pomimo pracy według 
jednego standardu, różnią się szczegółami konfiguracji i nie są w pełni kompatybilne, np. co 
do poziomu napięcia czy formowania ramki transmisji danych [10, s. 83-88]. Urządzenie 
SYS-TEC przystosowane jest do konwersji różnych poziomów napięć, a także do oferowa-
nych interfejsów [14c, s. 2-30].  

Przeglądy serwisowe i procesy diagnostyczne w obrębie każdej marki współczesnych 
ciągników prowadzone są z użyciem wyspecjalizowanych testerów i oprogramowania firmo-
wego. Informacje na temat używanego hardware oraz software stanowią tajemnicę firmową 
i są pilnie strzeżone przed upublicznieniem. Tak więc szczegółowe informacje dostępne są 
wyłącznie dla pewnej grupy przedstawicieli firm, a w wersji uproszczonej stanowią materiał 
szkoleniowy dla diagnostów obsługujących przedstawicielstwa serwisowe. 

W przypadku serwisu obejmującego większą gamę firm produkujących ciągniki możliwe 
jest wykorzystanie testerów o pewnych cechach uniwersalności. Najbardziej znanym tego 
typu urządzeniem jest Texa Navigator TXT Agri wraz z oprogramowaniem IDC3 Agri w pol-
skiej wersji językowej, oraz najnowszej IDC4 Agri w wersji angielskiej [14d]. Interfejs dia-
gnostyczny Navigator TXT Agri podlega podłączeniu do gniazda diagnostycznego ciągnika 
poprzez Bluetooth (lub kabel USB), łącząc się z dowolnym komputerem klasy PC po zainsta-
lowaniu oprogramowania IDC3/4 Agri.  

Pewną propozycją opracowania sposobu wymiany informacji w obrębie agregatu bez ko-
nieczności aktualizacji danych w komputerze pokładowym jest współdziałanie odrębnej sieci 
informatycznej zintegrowanej z agregatowaną maszyną. [2, s. 23-27]. Na wstępie koniecznym 
jest zapisane parametrów sterująco-diagnostyczne danej maszyny. Do realizacji przesyłu da-
nych zaproponowano wykorzystanie uproszczonych sieci informatyczne LIN (Local Inter-
connect Network), ponieważ w większości przypadków ilość przesyłanych danych jest nie-
wielka. Transmisja ograniczona jest wpływem zakłóceń elektromagnetycznych i nie przekra-
cza 20 kbs-1 [11, s. 1-32.]. Komunikacja pomiędzy odrębnymi sieciami informatycznymi po-
winna odbywać się za pomocą dedykowanej magistrali ISOBUS z niewielką modyfikacją 
kodu komputera pokładowego ciągnik [14a, s. 4-15]. Pełni on rolę panela komunikacyjnego 
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umożliwiającego wprowadzenie parametrów, np. maksymalnego poziomu ciśnienia dyna-
micznego oleju w trakcie przesterowania rozdzielacza.  

Sterownik główny (master) zostaje zaimplementowany do systemu sterującego maszyny 
wraz z czujnikami i elementami wykonawczymi, które stanowią strukturę podrzędną (slave). 
Sterownik ten przetwarza dane pośrednicząc w transmisji danych z węzłów (z wyeliminowa-
ną zasadą arbitrażu) i komunikuje się z siecią CAN przez moduł Getewey, który „uzgadnia” 
ramki danych. Ramka danych w sieci LIN zawiera klasyczny podział na strefę nagłówka 
(message header) i odpowiedzi węzła (message response) [12, s. 8-14]. Odpowiedź, jako dru-
ga część komunikatu może być wysyłana zarówno z węzła slave, jak również z węzła master. 
Na rys. 3 przedstawiono system kontroli parametrów dynamicznych układu hydrauliki siłowej 
ciągnika w trakcie przesterowania rozdzielacza wymuszając reakcję zagregatowanej maszyny. 

 

 
Rys. 3. Schemat blokowy systemu diagnostycznego układu hydrauliki siłowej ciągnika: 1 – układ 

kontroli ciśnienia oleju, 2 – czujnik temperatury oleju, 3 – czujnik pozycjonowania wybranego 
elementu roboczego maszyny, 4 – moduł wnioskowania 

Źródło: Opracowanie własne. 

Sterownik zmian pozycjonowania elementu roboczego maszyny wysyła nagłówek kiero-
wany do układu sterowania siłownikiem maszyny, który odpowiada informacją o aktualnym 
pozycjonowaniu elementu roboczego. W przypadku konieczności zainicjowania funkcji robo-
czych układu hydraulicznego odpowiedź zostaje nadana przez węzeł „master” do układu po-
zycjonowania elementu roboczego. Odpowiedź posiada nagłówek, który określa identyfikator 
układu sterującego rozdzielaczem oraz informację, iż przetwarzaną wartością będzie żądana 
zmiana pozycjonowania elementu roboczego. Sygnał ten zostaje przetworzony przez układ 
odbiorczy sterownika rozdzielacza elektromagnetycznego w układzie hydraulicznym, wywo-
łując zmianę pozycji suwaka rozdzielacza hydraulicznego.  

3. PARAMETRYZACJA ANALIZOWANEGO PROCESU 
Przesterowanie elektro-rozdzielacza w układzie hydrauliki zewnętrznej ciągnika wprowa-

dza zmiany dynamiczne ciśnienia oleju hydraulicznego pomiędzy komorą siłownika i suwa-
kiem rozdzielacza. Impuls towarzyszącego temu uderzenia hydraulicznego powodowany jest 
przez zjawisko przemiany energii kinetycznej poruszającej się cieczy na energię ciśnienia. 
Przyrost ciśnienia oleju w przewodach wysokiego ciśnienia w wyniku gwałtownego zablo-
kowania przepływu zostaje zwielokrotniony w wyniku działania zredukowanej siły bezwład-
ności ogniw mechanizmu maszyny na tłoczysko siłownika. Zjawisko to jest często przyczyną 
uszkodzenia przewodów elastycznych, pompy lub zaworu zwrotnego.  

Celem badań było dokonanie analizy procesów dynamicznych zachodzących w układzie 
hydrauliki siłowej ciągnika w trakcie przesterowania rozdzielacza klasycznego, w przypadku 
obciążenia układu odbiornikiem wyposażonym w siłowniki hydrauliczne. Wynikiem dokona-
nych analiz jest parametryzacja procesu udaru hydraulicznego wraz z oceną celowości stoso-
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wania tłumików nadwyżek ciśnień w układzie. Zakres pracy obejmował badania obiektu rze-
czywistego w stanach obciążeń roboczych z analizą przebiegów ciśnień w zakresie parame-
trów amplitudowo-częstotliwościowych sygnału.  

Badania obejmowały pomiar on-line ciśnienia oraz temperatury oleju hydraulicznego 
w układzie hydrauliki zewnętrznej ciągnika rolniczego Massey Ferguson 235 zagregatowane-
go z pługiem obrotowym Unia Grudziądz U116/1 IbisM. Pomiar ciśnienia wykonano bezi-
nercyjnym przetwornikiem ciśnienia DANFOSS MBS-3000 (rys.4) zainstalowanym w na 
złączu hydraulicznym siłownika. Pomiar temperatury oleju realizowany był czujnikiem termi-
storowym, stanowiąc parametr pomocniczy pozwalający wnioskować odnośnie zmiany lep-
kości oleju. Pozycjonowanie ramy pługa obrotowego realizowano z wykorzystaniem poten-
cjometru liniowego. Sygnał pomiarowy z przetwornika ciśnienia i termistora kierowany był 
do komputera PC wyposażonego w kartę pomiarową Advantech PC – LabCard typu PCL-
818L oraz oprogramowanie Dasy-Lab 6.0. Dla potrzeb uzyskania stałego czasu przesterowa-
nia zastąpiono rozdzielacz mechaniczny stosowany w ciągniku MF rozdzielaczem sterowa-
nym elektrycznie o tej samej konfiguracji we/wy (zał. 60 ms, wył. 40 ms), (rys. 5). 

 
Rys. 4. Przetworniki ciśnienia DANFOSS MBS-3000 na wyjściu z rozdzielacza hydraulicznego 

Ponar 4WE6Ha75 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 5. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie Ponar 4WE6Ha75: 1 – korpus, 2 – suwak, 

3 –elektromagnes, 4 – sprężyny centrujące, 5 – przyciski awaryjne, C – wtyczka typ DIN 
43650/ISO 4400) [15] 

Parametryzacja węzła slave następuje w wyniku analizy przebiegu charakterystyki dyna-
micznej ciśnienia na wyjściu z rozdzielacza. Przykładowa charakterystyka dynamiczna ukła-
du z rozróżnieniem dwóch zakresów nadwyżek ciśnienia została przedstawiona na rys. 6. 
Nadwyżka oznaczona symbolem „A” jest wynikiem przesterowania rozdzielacza hydraulicz-
nego w pozycję obrotu ramy pługa. Widoczny jest efekt wstępnego przyrostu ciśnienia w cza-
sie wynikającym z procesu kasowania luzu mechanizmu obrotu pługa. Pokonanie sił bez-
władności układu skutkuje przyrostem dynamicznym ciśnienia w przedziale czasu t1. Obrót 
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pługa w położenie wyjściowe cechuje się dłuższym czasem t2 występowania nadwyżki ci-
śnienia – oznaczonej symbolem „B”. Ten stan powodowany jest nagromadzeniem się dodat-
kowej masy gleby na korpusach płużnych. W przypadku, gdy interesuje nas graniczna war-
tość ciśnienia dynamicznego w układzie (ustalona przykładowo na poziomie sygnału 40 mV 
sygnału czujnika MBS-3000), można określić poziom istotności czasu trwania impulsu. Za-
gadnienia niezawodnościowe układów hydrauliki siłowej wykazują głównie znaczenie długo-
trwałych udarów, które przyczyniają się do postępującego stopnia destrukcji układu. Poziom 
dopuszczalnych ciśnień wraz z czasem ich występowania powinien być określony przez pro-
ducenta w odniesieniu do każdej odmiany konstrukcyjnej układu hydrauliki siłowej ciągnika. 

 

 
Rys. 6 . Charakterystyki dynamiczne fazy przesterowania elektro-rozdzielacza w układzie hydrauliki 

siłowej ciągnika MF 235: A – przedział czasowy ciśnień trakcie obrotu ramy w położenie 
skrajne, B – przedział czasowy ciśnień w trakcie powrotu do położenia wstępnego przy dodat-
kowym obciążeniu korpusów glebą 

Źródło: Opracowanie własne. 

W przypadku projektowanego procesu diagnostycznego, sterownik rozdzielacza hydrau-
licznego wysyła nagłówek kierowany do układu sterowania siłownikiem maszyny, w wyniku 
czego można przypisać konkretną nadwyżkę ciśnienia do sygnału czujnika pozycjonowaniu 
elementu roboczego. Tym samym odpowiedź zostaje nadana przez węzeł „master” do układu 
pozycjonowania ramy pługa obrotowego wraz wartościami ciśnień dynamicznych zaistnia-
łych w wyznaczonym przedziale czasowym uznanym za istotny. Węzeł „master” rezerwuje 
liczbę przedziałów czasowych dla nadania nagłówka i odebrania odpowiedzi z czujników, 
przy czym każde pole zawiera 10 bitów. Na podstawie odczytanych poziomów napięć z czuj-
nika temperatury oleju możliwa jest również diagnostyka symptomowa mówiąca o zdatności 
oleju w układzie hydraulicznym, jako wynik koniunkcji parametrów ciśnienia dynamicznego 
oleju w reprezentatywnym przedziale charakterystyki czasowej oraz zmian dp/dα po przeste-
rowaniu rozdzielacza. Na wyświetlaczu komputera pokładowego ciągnika zostaje wyświetlo-
na informacja w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych. Pełna diagnoza zapisy-
wana jest w pamięci modułu wnioskującego, dzięki czemu serwis będzie dysponował danymi 
o stanie czujników jak również informacją o wszystkich stanach przeciążenia układów. Etapy 
kroków rozszerzenia programu komputera pokładowego ciągnika ze względu na projektowa-
ny proces diagnostyczny zamieszczono na rys. 7. 

W komputerach pokładowych wyposażonych w moduł wnioskowania diagnostycznego na-
leży zmodyfikować oprogramowanie w celu uzyskania informacji diagnostycznej odnośnie 
zaklasyfikowania zdatności zadaniowej agregatu ciągnikowego co najmniej w dwustanowej 
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diagnostyce. Korzystniej jest dokonać zaimplementowania procedury wnioskowania diagno-
stycznego w oddzielnym module. Umiejscowienie modułu w układzie mechatronicznym stero-
wania maszyną umożliwi w łatwy sposób odczytanie sygnałów z czujników oraz wprowadzenie 
ich za pomocą sieci LIN do modułu wnioskowania diagnostycznego. W module wnioskowania 
diagnostycznego oprócz algorytmu diagnozy funkcjonalnej agregatu zaimplementowana zosta-
nie diagnoza elementów detekcyjnych, co wyeliminuje błędy związane z awarią przetworników 
sygnałowych. Każde rozpoczęcie procedury diagnostycznej zacznie się od testu układu diagno-
stycznego w pętli sprawdzeń. 

 
Rys. 7. Schemat blokowy procesu diagnozowania układu hydrauliki siłowej ciągnika 
Źródło: Opracowanie własne. 

WNIOSKI 
W artykule wykazano możliwość realizacji procesu diagnostyki pokładowej ciągnika 

w zakresie oceny procesów dynamicznych w układzie hydrauliki siłowej ciągnika z wykorzy-
staniem magistrali LIN. Należy przewidzieć uzupełnienie instalacji hydraulicznej ciągnika po-
przez zainstalowanie czujników ciśnienia i temperatury oleju, a także zastąpienia istniejących 
rozdzielaczy hydraulicznych rozdzielaczami sterowanymi elektrycznie. Korzystnym aspektem 
tych modyfikacji jest możliwość zainstalowania elektro-rozdzielacza w optymalnej strefie insta-
lacji hydraulicznej oraz zastąpienie wszelkich dźwigni sterujących – pokrętłami zlokalizowa-
nymi w strefie wyznaczonej kryteriami ergonomicznymi obsługi układu.  

THE CONCEPT OF DYNAMICS PROCESES 
IN TRACTOR HYDRAULIC SYSTEM CARRIED 

OUT USING COMPUTER BUS LIN 
Abstract 

Development of tractor and farm machinery structures as well as reliability requirements demand 
efficient transmission. An example of the analysis is a diagnostic for tractor hydraulic system. It was 
proposed to introduce the LIN bus based on „master-slave” type structure to supplement the control-
diagnostic system for machines combined in units. Parameterisation of the „slave” node applies to 
characteristics of changes in oil pressure in hydraulic system after divider overloading.  
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