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Stanisław DUER 

BADANIE UKŁADU SAMODIAGNOSTYKI W SYSTEMIE MOTRINIC ML 4.1.  

 

W pracy przedstawiono problematykę badania układu samodiagnostyki w silniku benzynowym. Współczesne sterowniki 

silników posiadają funkcje samosprawdzania. Funkcja ta polega na tym, iż sygnały z czujników oraz elementów wykonawczych 

są sprawdzane i porównywane z wartościami nominalnym.  Badanie układu stanu samodiagnostyki pojazdu odbywa się po-

przez badanie stanu pamięci i zapisanych w niej usterek. Do badania wykorzystano sterownik systemu MOTRONIC ML 4.1 

oraz diagnoskop KTS 530 Bosch. 

 

WSTĘP  

Rozwój elektroniki samochodowej wymusił szersze jej stoso-
wanie w technice samochodowej w różnych aspektach, w tym także 
w procesie sterowania funkcjami pracy silników. Przystosowanie 
układów elektronicznych sterowanych komputerem do warunków 
pracy w pojazdach umożliwiło wprowadzenie wieloparametrowego z 
wykorzystaniem „map zapłonu” sterowania wtryskiem i zapłonem 
(rys. 4.1) przez sterowniki mikroprocesorowe. Mikrokomputer, jakim 
jest elektroniczny sterownik silnika spalinowego, otrzymuje informa-
cje od kilkudziesięciu przetworników i czujników o chwilowym stanie 
pracy i sterowaniu przez kierowcę. Nadal głównymi parametrami 
sterującymi do wyznaczenia kąta wyprzedzenia zapłonu pozostały 
prędkość obrotowa (rys. 4.1) i obciążenie silnika. Jednakże coraz 
częściej wykorzystuje się detekcję spalania stukowego.  

1. PODSTAWY ELEKTRONICZNEGO STEROWNIA 
SILNIKIEM  

System sterowania silnikiem benzynowym Motronic jest elek-
tronicznym układem regulacji (Rys. 1). Zadaniem systemu Motronic 
jest zintegrowane sterowanie dopływem powietrza i paliwa do silni-
ka oraz elektroniczne optymalizowanie procesu zapłonu pod kątem 
aktualnego trybu jazdy [1-11]. System Motronic, w oparciu o dane z 
czujników, oblicza (wyznacza z “map roboczych”) optymalne warto-
ści dla każdego procesu wtrysku i spalania, czyli ponad 6000 razy 
na minutę. Zastosowano tu jedną elektroniczna jednostkę sterującą, 
jedną wiązkę sterującą i szereg czujników wspólnych dla obu obwo-
dów. Główny element systemu - sterownik elektroniczny, składa się 
z mikroprocesora (CPU) i pamięci (ROM i RAM). W pamięci ROM 
(Read Only Memory) przechowywany jest program pamięci trwałej 
w formie kilku trójwymiarowych map. Mapy te zostały dobrane 
eksperymentalnie na hamowni, aby zapewnić najkorzystniejsze 
parametry eksploatacji: niskie zużycie paliwa, małe zanieczyszcze-
nia i odpowiednie przyśpieszenie [1-11]. 

Urządzenie sterujące odczytuje z nich wymagane wartości kąta 
wyprzedzenia zapłonu i czasu trwania wtrysku benzyny, odpowiada-
jące występującym w danej chwili wartościom prędkości i obciąże-
nia silnika. „Pobieranie” danych z map (Rys. 2) jest znacznie szyb-
sze niż ich obliczanie. Jeżeli urządzenie jest dobrze zaprojektowa-
ne, to mapa danych sterujących będzie zawierać praktycznie 
wszystkie możliwe kombinacje wartości sterowania dla obciążenia i 
prędkości silnika. 

 
 
Rys. 1. Widok elektronicznego urządzenia sterującego pracą silnika 
typu Motronic  

 
Mapa ze wszystkimi możliwymi wartościami prędkości obroto-

wej i obciążenia silnika byłaby olbrzymia. Dlatego wartości prędko-
ści obrotowej podaje się na mapie co 5 [obr/min] (podobnie wpisuje 
się wartości obciążenia). Dla obszarów wartości nieujemnych w 
mapie urządzenie sterujące dokonuje interpolacji. W ten sposób 
wszystkie praktycznie możliwe wartości są przez urządzenie steru-
jące uwzględnione. 

2. PODSTAWY SAMODIAGNOSTYKI SILNIKÓW 
POJAZDÓW STEROWANYCH ELEKTRONICZNIE 

Sterowniki silników samochodowych są tak oprogramowane, 
że same mogą oceniać (diagnozować), czy sygnały przychodzące 
do nich są prawidłowe. Zauważone błędy mogą sygnalizować za 
pomocą lampek samodiagnozy umieszczonych w większości pojaz-
dów na desce rozdzielczej. Taka lampka powinna być koloru żółte-
go, rzadko czerwona (np. Polonez) i w niektórych amerykańskich 
tez. Fiat czerwony wtryskiwacz, napis kat w szwedzkich, litera 
lambda, w amerykańskich „MIL" - lampka sprawności systemu 
wtryskowego. Skoro sterownik kontroluje pewne parametry pracy 
układu elektronicznego sterowania silnikiem, to wie, jakie usterki w 
tym systemie są może za pomocą zakodowanych sygnałów poin-
formować diagnostę o błędach stwierdzonych w systemie (Rys. 2).  
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Rys. 2. Schemat wypracowania sygnału samodiagnozy [14] 

 
Do tego celu użyta jest najczęściej lampka kontrolna sprawno-

ści sytemu, która za pomocą, kodu migowego przekazuje usterki 
wykryte przez układ samodiagnozy. Aby wywołać kod migowy 
trzeba wykonać ściśle określone procedury. Czasem trzeba coś 
zewrzeć na kilka sekund, czasem włożyć gdzieś bezpiecznik, dla 
tych celów Autoelektronika też opracowała przyrząd, który służy do 
uruchamiania kodu migowego.  

Do tego celu użyta jest najczęściej lampka kontrolna sprawno-
ści sytemu, która za pomocą, kodu migowego przekazuje usterki 
wykryte przez układ samodiagnozy. Aby wywołać kod migowy 
trzeba wykonać ściśle określone procedury. Czasem trzeba coś 
zewrzeć na kilka sekund, czasem włożyć gdzieś bezpiecznik, dla 
tych celów Autoelektronika też opracowała przyrząd, który służy do 
uruchamiania kodu migowego.  

Przeważnie jest tak, że lampka sprawności systemu jest  
w samochodzie, ale czasem jej niema, a uruchomienie kodu migo-
wego jest prawie niemożliwe, ponieważ trzeba wiedzieć, na której 
nóżce sterownika (do której nie jest podłączony żaden kabel) musi-
my się podłączyć, aby z niej odczytać kod migowy. To są informa-
cje, których producenci nie udostępniają nikomu poza serwisami. 
Jest też dostępna książka wydana przez wydawnictwo Auto „Kody 
usterek", gdzie znajdziemy procedury wywoływania kodów błędów i 
ich specyfikację. Ale są to przeważnie starsze systemy. Nawet 
AutoData nie zawiera opisu wszystkich kodów, bo pojawiają, się 
coraz to nowe. Opel stosował na początku kody dwucyfrowe, póź-
niej trzycyfrowe, obecnie czterocyfrowe. Jak to się odbywa np. w 
Oplu. Mamy stare złącze diagnostyczne Opla zwierając końcówki A 
i B (złącze jest opisane) na A jest masa na B linia transmisji  
L. Historycznie było tak, że te sterowniki miały różne rozwiązania, 
ale dzisiaj te sprawy się normalizują i mówimy że sterowniki mają 
dwie linie transmisji, linie do przekazywania sygnałów ze sterownika 
i sygnałów, które przekazujemy do sterownika. Linia K jest linią ze 
sterownika linia L do sterownika. Generalnie, bo istnieją też odmia-
ny dwukierunkowe. Jeżeli linie transmisji L zewrzemy do masy 
na określony czas to na złączu G (do którego podłączona jest 
linia K) będziemy mieli kod migowy. W starych Oplach jest tak, 
że kontrolka podpięta jest pod linię K na stałe. Jeżeli mamy starsze 
rozwiązanie to w jednej linii złącza muszą być trzy podpięte kable, w 
nowszych dwa i dwa. Jeżeli A i B zewrzemy przez dużą rezystancję 
około (1 do 2) kΩ to przekazywany jest kod cyfrowy tzw. szybka 
transmisja sygnału i kontrolka tak się mruży jakby chciała się zapa-
lić. Tak było w starym Oplu, ale ponieważ wyglądało to nieeleganc-
ko, tak jakby coś się psuło, to zostało to zmieniane.  Nie wpinać tam 
spinaczy,  bo rozszerzają się końcówki i później po podłączeniu 
przyrządu styki nie kontaktują, są kłopoty z wyzwoleniem sygnału. 
W opracowaniach Opla jest napisane, że trzeba użyć klucza dia-

gnostycznego 602, nie musi to być ten klucz ale niech nie będzie to 
spinacz, bo za mocno rozpycha końcówki. W starym Audi w skrzyn-
ce bezpieczników jest przekaźnik pompy ten przekaźnik miał gniaz-
do na bezpiecznik i jak ktoś włożył tam bezpiecznik, to lampka 
kontrolna ciągle migała kod. Ludzie w serwisie często zaklejali 
lampkę plastrem bo jak w nocy jechali to ona ciągle migała. Kod 21 
za duże napięcie potencjometru położenia przepustnicy w warun-
kach eksploatacyjnych pojawi się, gdy do wnętrza dostanie się 
woda i zniknie masa na pasku „+” jeszcze kontaktuje, gdy nie ma 
masy to idzie na suwak. Jak nie ma masy to mimo, że przepustnica 
jest zamknięta, na suwaku pojawia się napięcie 5V i wtedy będzie 
kod 21, jeżeli Kod 22 to napięcie za niskie, wtedy gdy wypalony 
będzie „+" albo przerwa w zasilaniu, albo ktoś zdejmie wtyczkę. Kod 
33 czujnik podciśnienia napięcie za wysokie, takie napięcie mamy 
wtedy gdy jest ciśnienie otoczenia, w naszym  przypadku zamknięta 
przepustnica i ciśnienie otoczenia podane na Map sensor to ste-
rownik wykrył że dla obrotów ok. 1000 i zamkniętej przepustnicy 
(0,6 V) z potencjometru) napięcie z Map sensora 4,7V odpowiada 
ciśnieniu otoczenia czyli pełnemu otwarciu przepustnicy i zinterpre-
tował to jako błąd. Kod 34 za niskie napięcie. Wtedy gdy sytuacja 
była odwrotna, kod 35 mechanizm wolnych obrotów sterowanie  
niewłaściwe. Bez tabeli  nie da się odczytać znaczenia kodu. Kod 
migowy jakąś pomoc daje, ale wiadomo, że to jest mało. Dobrze 
byłoby więcej wiedzieć o systemie sterownia. Każdy producent 
opracował  swój tester (czytnik, skaner), który miał wyświetlacz, na 
którym wyświetlały się kody usterek. Jakieś bieżące parametry itd. 
Dzisiaj współczesne diagnoskopy mają ogromne możliwości. Sys-
tem informacyjny, system  wykorzystujący złącze diagnostyczne 
(dzisiaj nazywane złączem szeregowym), na którym możemy ob-
serwować sygnały dotyczące parametrów podzespołów ale i warto-
ści sygnałów wyjściowych (czas wtrysku, otwarcie mechanizmu 
biegu jałowego i szereg innych). W tym celu  stanowisko badawcze 
należy podłączyć do złącza diagnostycznego i mieć odpowiednie 
oprogramowanie. Każdy sterownik ma program napisany w jakimś 
tam języku, który składa się z ciągów cyfr, i te cyfry tworzą określo-
ne funkcje logiczne, a te z kolei powodują jakieś tam logiczne dzia-
łanie całego systemu. Jeżeli dysponujemy odpowiednim progra-
mem, to możliwe jest skomunikowanie się ze sterownikiem i odczy-
tanie w sposób zrozumiały dla człowieka (tekst, kod) jego komunika-
tów. Współczesne diagnoskopy posiadają ponad 40 000 różnych 
programów umożliwiających skomunikowanie się z różnymi syste-
mami.  

3. BADANIE PAMIĘCI USTEREK SYSTEMU MOTRONIC  
Z WYKORZYSTANIEM DIAGNOSKOPU KTS 530 
BOSCH 

Do badań wykorzystano urządzenie diagnostyczne BOSCH 
KTS 530 oraz stanowisko laboratoryjne „System zintegrowany typu 
Motronic 4.1” (Rys. 3). Stanowisko badawcze wyposażone jest w 
sterownik oraz oprzyrządowanie z samochodu marki Opel Omega B 
dla silnika benzynowego o pojemności 2000cm3. Rysunek 3 przed-
stawia  tablicę dydaktyczną za pomocą której dokonano badań 
samodiagnostyki układu zasilania paliwem. 
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Rys. 3. System zintegrowany typu Motronic ML 4.1 

 
Sterownik silników posiadają funkcje samosprawdzania. Funk-

cja ta polega na tym, iż sygnały z czujników oraz elementów wyko-
nawczych są sprawdzane i porównywane z wartościami nominal-
nymi zapisanymi dla aktualnych warunków pracy silnika, które są 
zaprogramowane w sterowniku silnika. Pulpit usterek systemu 
Motronic przedstawiono na rys. 4 i 5. 

 

 
Rys. 4. Schemat ideowy stanowiska laboratoryjnego Motronic ML 
4.1. 

 

 
Rys. 5. Pulpit symulacji usterek w systemie Motronic ML 4.1. 
 

W sytuacji, gdy program samodiagnostyki stwierdzi obecność 
błędu, w pamięci sterownika zostanie zapisany kod tej usterki. Kody 
usterek są dwu lub trzy cyfrowe. Istnieje możliwość odczytania 
błędów ręcznie. Podczas błędu, któregoś z elementów sterownik 
zastępuje sygnał z czujnika wartością domyślną, co pozwala na 
dojechanie do stacji obsługi. Na rys. 5 przedstawiono pulpit symula-
cji usterek. Występujące uszkodzenia, sterownik przedstawia w 
postaci kodu błyskowego (migowego) poprzez gniazdo diagno-
styczne. Specjalistyczne urządzenia są wyposażone w wyświetla-
cze określające bezpośrednio usterkę (poprzez wyświetlanie pełnej 
nazwy) bądź numer usterki. Jednym ze sposobów diagnozy układu 
wtryskowego jest zastosowanie diody LED. Dioda świeci podczas 

trwania sygnału wysokiego, a gaśnie po zmianie na sygnał niski. 
Kod błyskowy składa się z dwóch cyfr. Poszczególne cyfry sygnału 
błyskowego są podawane w postaci impulsów trwających jedną 
sekundę i oddzielonych półsekundową przerwą. Ilość impulsów 
odpowiada zakodowanej liczbie. Przerwa trwająca dwie sekundy 
oznacza, że rozpoczyna się nadawanie drugiej liczby sygnału bły-
skowego. 

Badanie stanu samodiagnostyki pojazdu odbywa się poprzez 
badanie stanu pamięci usterek w sterowniku systemu MOTRONIC 
ML 4.1 z wykorzystaniem diagnoskopu KTS 530. Badanie to prze-
prowadza się poprzez wykonanie następujących czynności: 
a) wykorzystując schemat funkcjonalny zintegrowanego systemu 

sterującego Motronic oraz diagnoskop zestawić stanowisko po-
miarowe, 

b) zgodnie z instrukcją przygotować stanowisko laboratoryjne 
MOTRONIC do pracy, 

c) przy wyłączonym zasilaniu stanowiska laboratoryjnego podłą-
czyć interfejs diagnoskopu do linii (K, L), stanowiska oraz inter-
fejs podłączyć do komputera oprogramowanego programem 
ESI[tronic], 

d) zgodnie z instrukcję użytkowania diagnoskopu KTS 530 przygo-
tować urządzenie do pracy, 

e) z menu START wybrać Programy  BOSCH   Bosch-
Aplikacje (Rys. 6), 

f) otworzy się okno  BOSCH – Aplikacje V2.58, następnie wybrać 
(klikając dwukrotnie): Diagnostyka sterowników (Rys. 6), 

g) w kolejnym kroku należy wybrać w diagnoskopie opcję odczyt 
pamięci błędów ćwiczenia i kliknąć F12 (Rys. 6), 

h) odczytać kody usterek (Rys. 7, 8 i 9), 
 

 
Rys. 6. Ekran okno wyboru programu KTS 530 BOSCH – Aplikacje 

 
i) następnie dla danej zapisanej usterki w pamięci sterownika 

opracować algorytm (schemat) usuwania zaistniałej niespraw-
ności,  

j) System Motronic ML 4.1. posiada swoją tablicę kodów   (Tablica 
1). 

Tab. 1. Tablica kodów błędów system Motronic ML 4.1. 
Typ lub opis 
uszkodzenia 

Kod 
uster

ki 

Informacja z 
tablicy 
błędów 

Uwagi 

Temperatura 
powietrza 

12 Brak kodów 
(Poprawna 

praca) 

Kod błędu pojawiłby się po 
dłuższym czasie 

Temperatura 
silnika 

15 Napięcie za 
wysokie 

Brak wartości określających 
temperaturę silnika. Odłączenie 

silnika lub uszkodzenie. 

Przepływo-
mierz powie-

trza 

73 Napięcia za 
niskie 

Brak wartości z przepływomierza 
powietrza. Odłączenie lub 

uszkodzenie 

Sonda lambda 12 Brak błędu Nie wpływa na obecną prace 
silnika 
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k) Podstawą w badaniu układu samodiagnostyki jest wykorzysta-
nie „Pulpitu usterek” znajdującego się w stanowisku badaw-
czym systemu Motronic, 

l) Ustawienie na „Pulpicie usterek” przełącznika danej usterki w 
położenie „uszkodzenie” (Rys. 4) 

m) następnie należy dokonać kasowania usterki zapisanej w pa-
mięci sterownika) (Rys. 6). 

 

 
Rys. 7. Ekran okno wyboru rodzaju pracy programu KTS 530 BO-
SCH – Aplikacje 
 

 
Rys. 8. Ekran informacji diagnostycznej podczas wyboru opcji 
„Pamięć błędów”, zapis usterki nr 1 

 

Pierwszą usterkę, która została zasymulowana była awaria 
czujnika temperatury silnika (Rys. 8). Druga usterka, która została 
zasymulowana to usterka Potencjometru CO (Rys. 9). Usterka 
trzecia to awaria to uszkodzenie polegające na odłączeniu przepły-
womierza powietrza (Rys. 10). Zauważono, że podłączenie urzą-
dzenia diagnostycznego jest szybsze oraz dokładniejsze w porów-
naniu z odczytem błędu za pomocą kontrolki MIL. 

 

 
Rys. 9. Ekran informacji diagnostycznej podczas wyboru opcji 
„Pamięć błędów”, zapis usterki nr 2 

 
Rys. 10. Ekran informacji diagnostycznej podczas wyboru opcji 
„Pamięć błędów”, zapis usterki nr 3 

PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie mikrokomputera do sterowania silnikiem pojaz-
du stwarza dogodne warunki do optymalizacji sterowania oraz do 
realizacji samodiagnostyki. Sterownik silnika na bieżąco sprawdza 
pozyskiwane sygnały z sensorów (czujników) i porównuje je z sy-
gnałami zapisanymi w pamięci. Jeżeli zostanie wykryte uszkodzenie 
inne wartości sygnałów któregoś z czujników, elektroniczne urzą-
dzenie sterujące zastąpi dane wysyłane przez ten uszkodzony 
czujnik, danymi zapisanymi w swojej pamięci (recovery). Zaistniał 
sytuacja zostaje zapisane w pamięci sterownika bezpośrednio po 
jego wystąpieniu jeżeli czujnik posiada wysoką ważność np. czujnik 
temperatury silnika. W pamięci urządzenia sterującego Motronic 
wersji np. ML 4.1 przechowywanych jest pięć wartości zastępczych. 
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The testing of the self-diagnostic system Motronic ML 4.1. 

The article presents the problem of self-diagnostic tests 

on gasoline. Modern motor controllers have a self-check 

function. This feature consists in that the signals of the sen-

sors and actuators are checked and compared with the nomi-

nal values. The testing of the condition of the vehicle self-

diagnosis is performed by examining the state of the memory 

and stored in the fault. The study used a system driver MO-

TRONIC ML 4.1 and diagnoscope Bosch KTS 530.  
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