
OBD, EOBDOBD, EOBD
(fed(fedéélzeti diagnosztika)lzeti diagnosztika)

5. Kipufog5. Kipufogóóggáázz--technika technika éés s 
fedfedéélzeti lzeti áállapotfelllapotfelüügyeletgyelet

SzerzSzerzőő: : Dr. Lakatos IstvDr. Lakatos Istváán n Ph.DPh.D..
egyetemi docensegyetemi docens



Az Az OBD I (OBD I (OnOn BoardBoard DiagnosisDiagnosis)) fedfedéélzeti diagnosztikai lzeti diagnosztikai 
rendszer az 1988rendszer az 1988--as modellas modelléévtvtőől kezdve kl kezdve kööteleztelezőő. . 
Az OBD I elAz OBD I előőíírráásokat az 1994sokat az 1994--es modelles modelléévtvtőől kezdl kezdőőddőően en 
felvfelvááltottltottáák az k az OBD IIOBD II elelőőíírráások. sok. 
Az OBD II a szemAz OBD II a szeméélyglygéépjpjáármrműűvekre vekre éés a ks a köönnynnyűű haszonhaszon--
ggéépjpjáármrműűvekre, az 1996vekre, az 1996--os modellos modelléévtvtőől kezdl kezdőőddőően a den a díízelzel--
motorral meghajtott gmotorral meghajtott géépjpjáármrműűvekre is hatvekre is hatáályos az USAlyos az USA--ban. ban. 
Az OBD II eurAz OBD II euróópai megfelelpai megfelelőője az je az EOBDEOBD, amelynek , amelynek bevezebeveze--
ttéésséétt az EU tagorszaz EU tagorszáágaiban a 98/69/EC irgaiban a 98/69/EC iráányelv nyelv íírja elrja előő..

az OBD bevezetése az USA-ban és Európában



Az USA Kalifornia SzAz USA Kalifornia Szöövetsvetséégi gi ÁÁllam llam leveglevegőőtisztastisztasáágvgvéédelmidelmi
hathatóóssáága (CARB = ga (CARB = CaliforniaCalifornia AirAir RessourcesRessources BoardBoard) a ) a 
gygyáártrtóók rk réészszéére elre előőíírráásban rsban röögzgzíítette a gtette a géépjpjáármrműűemissziemisszióó--
korlkorláátoztozóó mműűszaki rendszereinek fedszaki rendszereinek fedéélzeti ellenlzeti ellenőőrzrzéési si 
kköötelezettstelezettsééggéét.t.

Az OBD I (Az OBD I (OnOn BoardBoard DiagnosisDiagnosis) n) nééven ismerttven ismerttéé vváált fedlt fedéélzeti lzeti 
diagnosztika az 1988diagnosztika az 1988--as modellas modelléévtvtőől az USAl az USA--ban kban kööteleztelezőő. A . A 
szabszabáályozlyozáás ms műűszaki elszaki előőíírráásait SAE (sait SAE (SocietySociety ofof AutomobileAutomobile
EngineersEngineers) szabv) szabváányok nyok éés ajs ajáánlnláások rsok röögzgzíítik.tik.

Az OBD I szerint minden olyan rendszert Az OBD I szerint minden olyan rendszert ellenellenőőrznirzni kell, kell, 
mely mely emissziemisszióókorlkorláátoztozóó feladatot lfeladatot láát el t el éés elektromosan az s elektromosan az 
iriráánynyííttóórendszerrel kapcsolatban rendszerrel kapcsolatban ááll. A bekll. A beköövetkezett vetkezett éés s 
ttáárolt hiba rolt hiba ttéénynyéérere a ga géépjpjáármrműű mműűszerfalszerfaláán elhelyezett n elhelyezett 
lláámpa (MIL mpa (MIL == MalfunctionMalfunction IndicatorIndicator LightLight) kigyullad) kigyulladáása sa 
figyelmezteti az figyelmezteti az üüzemeltetzemeltetőőt.t.



Az OBD I előírásokat az 1994-es modellévtől kezdődően 
felváltották az OBD II előírások. (1996. január 1-jével Otto-
motoros gépjárművekre a halasztó hatályú kivételi 
engedélyek is lejártak, dízelmotorral szerelt gépjárműveknél 
1997.) Az OBD II a személygépjárművekre és a könnyű
haszongépjárművekre, az 1996-os modellévtől kezdődően a 
dízelmotorral meghajtott gépjárművekre is hatályos.

Az OBD II a fedélzeti állapotfelügyeletet kiterjeszti:
MIL lámpa új figyelmeztetési alapfunkció: a lámpa nem ég, 
a lámpa ég üzemmód kiegészül a lámpa villog üzenettel,
a rendszerelemek és funkciók hibás állapotán túl a romlás 
mértékének (állapotosztály) azonosítása,
a hiba bekövetkezésekor a paraméterkörnyezet rögzítése 
(Freeze Frame),
hibatároló-kiolvasás villogókód helyett rendszerteszterrel
(Generic Scan-Tool).



OBD I és         OBD II

•• A diagnosztikai csatlakozA diagnosztikai csatlakozóó
nem szabvnem szabváányosnyosíított tott 
//jjáármrműűspecifikusspecifikus vváálasztlasztéék/k/

•• A hibakA hibakóódok gydok gyáártrtóó--ffüüggggőőek, ek, 
nem nem publikusakpublikusak

•• A kA küüllöönbnböözzőő motormotor-- éés s 
emissziemisszióó--ellenellenőőrzrzőő
rendszerek nem rendszerek nem 
szabvszabváányosnyosíítottaktottak

•• A hibA hibáás ms műűkkööddéést visszajelzst visszajelzőő
lláámpa nem szabvmpa nem szabváányosnyos

•• A diagnosztikai hA diagnosztikai hááttttéér r 
informinformáácicióó ugyanazon hibugyanazon hibáára ra 
is eltis eltéérrőő mműűszaki szaki 
megkmegköözelzelííttééssűű

•• SzabvSzabváányosnyosíított protokoll a tott protokoll a 
szabvszabváányos diagnosztikai nyos diagnosztikai 
aljzaton (DLC) keresztaljzaton (DLC) keresztüül az autl az autóó
éés a diagnosztikai eszks a diagnosztikai eszkööz z 
kköözzöötttt

•• SzabvSzabváányosnyosíított emisszitott emisszióó--
ellenellenőőrzrzőő rendszerrendszer

•• SzabvSzabváányos hibaknyos hibakóódok (DTC)dok (DTC)

•• KKöörnyezeti paramrnyezeti paramééterek (terek (FreezeFreeze
frameframe) automatikus t) automatikus táárolroláása sa 
hiba rhiba röögzgzííttéése esetse esetéénn

•• SzabvSzabváányos hibajelznyos hibajelzőő lláámpa mpa 
(MIL) (MIL) éés annak szabvs annak szabváányos nyos 
jelzjelzéési funkcisi funkcióóii

•• ÜÜzemzemáállapotllapot--kkéészsszséég g 
((ReadinessReadiness) meghat) meghatáározrozáása sa éés s 
felvfelvéételetele



ALKALOMSZERŰ
/szporadikus/

FELÜGYELETI MÓDOK

• JeladJeladóók:k:

•• motormotor--
fordulatszfordulatszáámadmadóó

•• vezvezéérmrműűtengelytengely--
jeladjeladóó

•• kopogkopogáásséérzrzéékelkelőő

•• hhőőmméérsrséékletklet--
éérzrzéékelkelőő

•• lléégtgtöömegmmegméérrőő

•• fojtfojtóószelepszelep--
poti,/kapcsolpoti,/kapcsolóó,,……

•• AlapjAlapjáárati szabrati szabáályozlyozááss

•• BefecskendezBefecskendezőőszelepekszelepek

•• LambdaszabLambdaszabáályozlyozááss
•• ÉÉGGÉÉSKIMARADSKIMARADÁÁSS

• AGR /kipfogógáz-
visszavezetés/
• Tankszellőztető-rendszer

• működés,  
/tömítettség/

• Töltőnyomás-korlátozás
• Lambdaszonda
/szabályozó + monitor/

• szondafűtés
• jel, jel-dinamika

• Szekunderlevegő-
rendszer
• Katalizátor hatásfok
• CAN-BUS
• …

ÁLLANDÓ
/permanens/



OttoOtto--, d, díízelzel--motormotor
OttoOtto--motormotor
OttoOtto--, d, díízelzel--motormotor
OttoOtto--, d, díízelzel--motormotor
OttoOtto--motormotor
ddíízel motorzel motor
OttoOtto--motormotor
ddíízelzel--motormotor

katalizkatalizáátortor
lambdaszablambdaszabáályozlyozááss
ééggéésfelsfelüügyletgylet
kipufogkipufogóóggááz visszavezetz visszavezetéés (AGR, EGR)s (AGR, EGR)
szekunderlevegszekunderlevegőő rendszerrendszer
ttüüzelzelőőanyaganyag--ellellááttóó rendszerrendszer
ttüüzelzelőőanyagganyaggőőz visszavezetz visszavezetőő rendszerrendszer
izzizzííttóó rendszerrendszer

AlkalmazAlkalmazáássRendszerRendszer

A korszerA korszerűű kipufogkipufogóóggááz z ututáánkezelnkezelééss ttööbb bb 
elemet felhasznelemet felhasznáálva tartja klva tartja kéézben a zben a 
belsbelsőőééggééssűű motorok kmotorok káárosanyagrosanyag--
kibocskibocsááttáássáát. Ezen rendszerek mindegyike t. Ezen rendszerek mindegyike 
–– a dolog terma dolog terméészetszetéébbőől adl adóóddóóan an ––
fedfedéélzeti lzeti áállapotfelllapotfelüügyeletgyelet (OBD) alatt (OBD) alatt ááll. ll. 



lambdaszondalambdaszonda bebeééppííttééss

A szondák típusa: 
S S keskenyskeskenysáávvúú szondszondáá(k(k), ), 
B B szszéélesslessáávvúú szondszondáá(k(k).).
A szondA szondáák elhelyezkedk elhelyezkedéésre utalsre utalóó jeljelöölléések:sek:
B B hengersor (Bank), hengersor (Bank), 
S S szonda (szonda (SensorSensor))









lambdaszondalambdaszonda--jelleggjelleggöörbrbéékk
(szonda (szonda ööregedregedéés)s)

lambdaszondalambdaszonda--jelleggjelleggöörbrbéékk
(kataliz(katalizáátor hattor hatáásfok)sfok)

kb.

kb.

A katalizA katalizáátort akkor mintort akkor minőőssíítjtjüük k 
hibhibáásnak, ha snak, ha áátlagos tlagos 
szszéénhidrognhidrogéén n áátalaktalakííttáása oly sa oly 
mméértrtéékben cskben csöökken, hogy az, kken, hogy az, 
az 1,5az 1,5--szszöörröös hats hatáárréértrtééket ket 
áátltléépi. pi. 

A katalizA katalizáátor jtor jóóssáága szoros ga szoros 
kapcsolatban kapcsolatban ááll az ll az 
oxigoxigééntntáárolrolóó kkéépesspessééggéével. vel. 
Ezt a tulajdonsEzt a tulajdonsáágot haszngot hasznááljljáák k 
fel a katalizfel a katalizáátor hattor hatáásfoksfokáának nak 
meghatmeghatáározrozáássáához, amelyhez hoz, amelyhez 
szszüükskséég van egy tovg van egy továábbi bbi –– a a 
katalizkatalizáátor mtor mööggéé bebeééppíített tett ––
lambdaszondlambdaszondáárara. . 

Az amplitAz amplitúúddóók kk küüllöönbsnbsééggéébbőől l 
a kataliza katalizáátor hattor hatáásfoka sfoka 
meghatmeghatáározhatrozhatóó..



lamdaszondalamdaszonda jelalakvjelalakvááltozltozááss

ÖÖsszesssszessééggéében tehben teháát a t a 
lamdaszondlamdaszondáákk EOBD szerinti EOBD szerinti 
áállapotllapot--felfelüügyelete az algyelete az aláábbiakra bbiakra 
terjed ki:terjed ki:
•• belsbelsőő ellenellenáálllláás,s,
•• jelfeszjelfeszüültsltséég,g,
•• feszfeszüültsltséégvgvááltozltozáás sebesss sebesséége ge 
(szeg(szegéénybnybőől dl dúúsba),sba),

•• feszfeszüültsltséégvgvááltozltozáás sebesss sebesséége ge 
(d(dúúsbsbóól szegl szegéénybe),nybe),

•• szakadszakadáás,s,
•• rröövidzvidzáárlat,rlat,
•• a kataliza katalizáátor eltor előőtti tti lambdaszondalambdaszonda
jelfeszjelfeszüültsltsééggéének perinek perióódusideje.dusideje.

A katalizA katalizáátor uttor utááni ni 
lambdaszondalambdaszonda ööregedregedéési si 
folyamata lassfolyamata lassúúbb, mint a bb, mint a 
katalizkatalizáátor eltor előőttittiéé, , íígy a gy a 
szondaszondaööregedregedéésbsbőől fakadl fakadóó
nem knem kíívváánatos hatnatos hatáás ezzel s ezzel 
kiegyenlkiegyenlííthetthetőő..



Az Az ééggéésfolyamat fedsfolyamat fedéélzeti lzeti áállapotfelllapotfelüügyeletegyelete a gya gyúújtjtááskimaradskimaradáás s 
felismerfelismeréésséén alapul. Az n alapul. Az ééggééskimaradskimaradáás a forgattys a forgattyúú tengely tengely 
szszöögsebessgsebessééggéének vnek vááltozltozáássáához vezet. hoz vezet. 

A szA szöögsebessgsebesséég vg vááltakozltakozáássáát a motor mechanikai hibt a motor mechanikai hibáái, i, 
valamint a hajtott kerekeken keresztvalamint a hajtott kerekeken keresztüüli visszahatli visszahatáások (pl. sok (pl. 
helytelen vezethelytelen vezetééstechnika miatt) is okozhatjstechnika miatt) is okozhatjáák. k. 
Ezek azonban az alEzek azonban az aláábbi mbbi móódszerek segdszerek segíítstsééggéével azonosvel azonosííthatthatóók k 
éés s íígy az gy az ééggééskimaradskimaradááststóól megkl megküüllöönbnbööztethetztethetőők.k.

••karosszkarosszéériaria--gyorsulgyorsuláás s éérzrzéékelkelőő,,
••a a forgattyforgattyúústengelystengely--jeladjeladóó jeljeléének analnek analíízisziséével.vel.

Az Az ééggééskimaradskimaradáás ks köövetkeztvetkeztéében bekben beköövetkezvetkezőő intintéézkedzkedéés:s:
•• Ha olyan mHa olyan méértrtéékkűű gygyúújtjtááskimaradskimaradáás ls léép fel, amely a p fel, amely a 
kipufogkipufogóóggáázz--emissziemisszióót a hatt a hatáárréértrtéék 1,5k 1,5--szszöörröösséére emeli, a re emeli, a 
rendszer kigyrendszer kigyúújtja a MIL ljtja a MIL láámpmpáát.t.

•• Ha olyan mHa olyan méértrtéékkűű gygyúújtjtááskimaradskimaradáás ls léép fel, amely a p fel, amely a 
katalizkatalizáátort ktort káárosrosííthatja, akkor a MIL lthatja, akkor a MIL láámpa villog.mpa villog.



kipufogkipufogóóggáázz--visszavezetvisszavezetőő
rendszerrendszer

1 1 elektroelektro--pneumatikuspneumatikus áátalaktalakííttóó
2 kipufog2 kipufogóóggáázz 5 fordulatsz5 fordulatszáámm
3 3 AGRAGR--szelepszelep 6 sz6 szíívvóócscsőő nyomnyomááss
4 ir4 iráánynyííttóóegysegyséégg 7 h7 hőőmméérsrséékletklet
8 leveg8 levegőő--ttöömegmegááram mram méérrőő

HatHatáása kettsa kettőős: egyrs: egyréészt elszt eléégeti a geti a 
hozzhozzáákevert kipufogkevert kipufogóóggáázban zban 
maradt maradt HCHC--mennyismennyiséégetget, m, máásrsréészt szt 
cscsöökkenti az kkenti az ééggéésfolyamat sfolyamat 
cscsúúcshcshőőmméérsrséékletkletéét, t, íígy javgy javíítja a tja a 
motor motor NOxNOx--emissziemisszióójjáátt..

A visszavezetA visszavezetéés fs főőkkéént nt 
rréészterhelszterheléésen tsen töörtrtéénik nik éés ms méértrtééke ke 
áátlagosan 5%.  Benzintlagosan 5%.  Benzinüüzemzeműű
motoroknmotoroknáál maximl maximáálisan 10% a lisan 10% a 
visszavezethetvisszavezethetőő mméértrtéék, mk, mííg dg díízel zel 
motoroknmotoroknáál akl akáár 20% is lehet.r 20% is lehet.



EGREGR--hhőőmméérsrséékletklet--
éérzrzéékelkelőő

EGREGR--nyomnyomáásksküüllöönbsnbséégg--
éérzrzéékelkelőő

Az ellenAz ellenőőrzrzéés megolds megoldáása lehet a sa lehet a 
kipufogkipufogóóggáázz--visszavezetvisszavezetőő csatorncsatornáában a ban a 
ggáázhzhőőmméérsrsééklet mklet méérréése. Erre a cse. Erre a céélra lra 
szolgszolgáál az l az EGREGR--hhőőmméérsrséékletkletéérzrzéékelkelőő, , 
melyet az melyet az EGREGR--szelephszelepháázbazba ééppíítenek be tenek be 
(Ford, VAG). T(Ford, VAG). Túúl nagy l nagy EGREGR--hhőőmméérsrséékletklet
áállandllandóóan nyitott an nyitott EGREGR--szelephelyzetreszelephelyzetre
(utal, a t(utal, a túúl kis l kis éértrtéék pedig azt jelzi, hogy az k pedig azt jelzi, hogy az 
EGREGR--szelepszelep nem nyit ki rendesen. nem nyit ki rendesen. 

A szabA szabáályozott lyozott üüzemzeműű EGREGR--rendszerekrendszerek
mmáásik sik fajtfajtáákkáábanban (pl. Ford) a visszavezetett (pl. Ford) a visszavezetett 
kipufogkipufogóóggááz mennyisz mennyisééggéét kt köözvetett zvetett úúton, ton, 
az az EGREGR--szelepszelep elelőőtti cstti csőővezetvezetéékbe kbe ééppíített tett 
fojtfojtáás ks kéét oldala kt oldala köözzöött kialakultt kialakulóó
nyomnyomáásksküüllöönbsnbséég mg méérréésséével hatvel hatáározzrozzáák k 
meg. A mmeg. A méért nyomrt nyomáásksküüllöönbsnbséég a g a 
ttéénylegesen visszavezetett kipufognylegesen visszavezetett kipufogóóggááz z 
mennyismennyisééggéével arvel aráányos, nyos, éés egyben a s egyben a 
rendszer mrendszer műűkkööddéésre is utal.sre is utal.



elektronikus AGRelektronikus AGR
1 1 iriráánynyííttóóegysegyséégg
2 2 AGRAGR--szelepszelep, potenciom, potenciomééterrelterrel
3 3 szellszellőőzzééss
4  4  katalizkatalizáátortor

A teljesen elektronikusan A teljesen elektronikusan 
mműűkköödtetett rendszer (VAG) dtetett rendszer (VAG) 
esetesetéében mben máár csupr csupáán egyetlen n egyetlen 
szelepre van szszelepre van szüükskséég a g a 
kipufogkipufogóóggáázz--visszavezetvisszavezetéés s 
megvalmegvalóóssííttáássáához. Ezt az hoz. Ezt az 
elektromelektromáágneses szelepet az gneses szelepet az 
iriráánynyííttóóegysegyséég kg köözvetlenzvetlenüül l 
vezvezéérli. A szelepbe integrrli. A szelepbe integráált lt 
potenciompotenciomééter visszajelzi az ter visszajelzi az 
iriráánynyííttóóegysegyséégnek a szelep gnek a szelep 
ttéényleges nyitnyleges nyitáási lsi lööketketéét, amely t, amely 
egyben a megyben a műűkkööddőőkkéépesspesséég g 
informinformáácicióója is.ja is.



szekunderlevegszekunderlevegőő rendszerrendszer
1 sz1 szíívvóóleveglevegőő 5 kataliz5 katalizáátortor
2 szekunder leveg2 szekunder levegőő 6 szekunder szelep6 szekunder szelep
3 visszacsap3 visszacsapóó szelepszelep 7 szekunder szivatty7 szekunder szivattyúú
4 4 lambdaszondalambdaszonda 8 friss leveg8 friss levegőő

Az Az úún. szekunderlevegn. szekunderlevegőő
bejuttatbejuttatáása a kipufogsa a kipufogóó
cscsőővezetvezetéékbe, a katalizkbe, a katalizáátor tor 
eleléé, a kataliz, a katalizáátor gyors tor gyors 
felmelegfelmelegííttéésséét szolgt szolgáálja. lja. 

A kipufogA kipufogóóggáázban talzban taláálhatlhatóó
eleléégetlen vagy rgetlen vagy réészoxidszoxidáált lt 
szszéénhidrognhidrogéén n éés a szs a széénn--
monoxid oxigmonoxid oxigéén jelenln jelenlééttéében ben 
tovtováábbi, hbbi, hőőfelszabadulfelszabaduláással ssal 
jjáárróó oxidoxidáácicióóra kra kéépes. pes. 



A diagnosztikai vizsgálat befejezése: a levegőszivattyú leállítva, a 
vezérlőszelep zárva. Az a-dap-tív szabályozás és a tankszellőztetés 
blokkolása felszabadítva. 

4.

Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szi-vattyú bekapcsolva, a 
vezérlőszelep nyitva.

Válasz: az integrátornak 6 másodpercen belül át kell lépnie egy 
küszöbértéket. 

Diagnózis: amennyiben ez nem következik be, úgy a szivattyú
valószínűsíthetően nem működik vagy a szelep nem nyitott ki.

3. 

Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szi-vattyú bekapcsolva, a 
vezérlőszelep zárva. 

Válasz: az integrátornak változatlan értékűnek kell maradnia.
Diagnózis: amennyiben 6 másodpercen belül az integrátor lépésértéke 

meghalad egy küszöbértéket, valószínűsíthető a szelep tömítetlensége.

2. 

Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szivattyú ki-kap-csolva, a 
vezérlőszelep zárva. 

Válasz: az ECU vizsgálja az integrátor működését. 
Diagnózis: ha az integrátor eléri maximális lépésértékét, akkor a 
szekunderlevegő vezérlőszelep tömítetlen. (A lambdaszonda szegény 
keveréket – nagy oxigén-koncentrációt – érzékel, mert a szekunderlevegő
felhígítja a kipufogógázt már a lambdaszonda előtti csőszakaszban. Erre a 
szabályzás – a megnövelt az integrátor lé-pésértéken keresztül –
keverékdúsítással válaszol.)

1. 

A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései



ttüüzelzelőőanyagganyaggőőz z kipkipáárolgrolgáásgsgáátltlóó rendszerrendszer
1 l1 léégszgszűűrrőő 6 akt6 aktíívszvszéénn--szszűűrrőő
2 sz2 szíívvóócscsőő 7 t7 tüüzelzelőőanyaganyag--tarttartáályly
3 motor3 motor 8 tanksapka biztons8 tanksapka biztonsáági gi 
4 regener4 regeneráállóó szelep      szeleppelszelep      szeleppel
5 5 lezlezáárróószelepszelep 9 nyom9 nyomáásséérzrzéékelkelőő



Az Az aktaktíívszvszééntartntartáályly lezlezáárróószelepeszelepe nyit, a diagnosztikai vizsgnyit, a diagnosztikai vizsgáálat befejezlat befejezőődik.dik.5.5.

A szellA szellőőztetztetőőszelep zszelep záár, az r, az aktaktíívszvszééntartntartáályly lezlezáárróószelepeszelepe tovtováábbra is zbbra is záárva van. A rva van. A 
rendszerben depresszirendszerben depresszióó uralkodik. A depressziuralkodik. A depresszióéóértrtééknek elknek előőszszöör stabilizr stabilizáállóódni kell, dni kell, 
majd csak lassan szabad csmajd csak lassan szabad csöökkennie. Ha gyorsan megkezdkkennie. Ha gyorsan megkezdőődik a nyomdik a nyomáásemelkedsemelkedéés s 
vagy ervagy erőőteljes a nyomteljes a nyomáásnsnöövekedvekedéés, akkor kisms, akkor kisméértrtéékkűű ttöömmíítetlenstetlensééget diagnosztizget diagnosztizáál a l a 
felfelüügyeleti rendszer, gyeleti rendszer, éés s „„kis lyukkis lyuk”” hibakhibakóódot generdot generáál. A tl. A töömmíítetlenstetlensééget get úúgy szgy száámmíítjtjáák k 
ki, hogy ki, hogy öösszehasonlsszehasonlíítjtjáák a nyomk a nyomáásnsnöövekedvekedéés sebesss sebessééggéét az elt az előőzzőő vizsgvizsgáálati flati fáázisban zisban 
mméért nyomrt nyomááscsscsöökkenkkenééssel ssel éés azt s azt öösszevetik a msszevetik a méért prt páárolgrolgáással.ssal.

4.4.

Az Az aktaktíívszvszééntartntartáályly lezlezáárróószelepszelep zzáár, a szellr, a szellőőztetztetőőszelep kivezszelep kivezéérelt (kb. 17 %). A relt (kb. 17 %). A 
ttüüzelzelőő--anyaganyag--tartar--ttáályly--nyomnyomáásnak gyorsan kell 1 kPa snak gyorsan kell 1 kPa éértrtéékkel esnie. Ha ezt nem kkel esnie. Ha ezt nem ééri el ri el 
10 m10 máásodpercen belsodpercen belüül, akkor a fell, akkor a felüügyelet a gyelet a ttüüzelzelőőanyagellanyagellááttóórendszerbenrendszerben valahol valahol 
jelentjelentőős ts töömmíítetlenstetlensééget valget valóószszíínnűűssíít, t, éés s „„nagy lyuknagy lyuk”” hibakhibakóódot generdot generáál. Ha a l. Ha a 
ttüüzelzelőőanyagtartanyagtartáályly nyomnyomáása 2 msa 2 máásodpercen belsodpercen belüül nem vl nem vááltozik, akkor ez azt is ltozik, akkor ez azt is 
jelentheti, hogy a jelentheti, hogy a nyomnyomáásjeladsjeladóó hibhibáás vagy elts vagy eltöömmőőddöött.tt.

3. 3. 

Az Az aktaktíívszvszééntartntartáályly lezlezáárróószelepszelep nyit, a belsnyit, a belsőő ttéér kifelr kifeléé tud szelltud szellőőzni. A regenerzni. A regeneráállóó--
szelep vszelep vááltozltozóó kitkitööltltéési tsi téényeznyezőővel kivezvel kivezéérelt. A jrelt. A jáárróó motor szmotor szíívvóócscsőővváákuuma hat a kuuma hat a 
rendszer belsrendszer belsőő terteréére, mivel azonban a re, mivel azonban a lezlezáárróószelepszelep nyitva van, a nyomnyitva van, a nyomáásnak csak snak csak 
lassan szabad cslassan szabad csöökkennie. Ha gyorsan cskkennie. Ha gyorsan csöökken, akkor a lezkken, akkor a lezáárróó--szelep tszelep töömmíít (zt (záár), r), 
tehteháát mt műűkkööddéésséével/ mvel/ műűkköödtetdtetéésséével kapcsolatos hiba van. vel kapcsolatos hiba van. 

2. 2. 

Az Az aktaktíívszvszééntartntartáályly lezlezáárróószelepszelep zzáár, ennek kr, ennek köövetkeztvetkeztéében a rendszer teljesen zben a rendszer teljesen záárt rt 
áállapotban van. Azt vizsgllapotban van. Azt vizsgááljljáák, mennyire stabil, illetve mennyire gyorsan emelkedik a k, mennyire stabil, illetve mennyire gyorsan emelkedik a 
tarttartáálynyomlynyomáás a s a ttüüzelzelőőanyagtartanyagtartáályly ggőőzterzteréében. Ha a nyomben. Ha a nyomáás css csöökken, azt a rendszer kken, azt a rendszer 
a szella szellőőztetztetőőszelep (C) tszelep (C) töömmíítetlenstetlensééggéének tudja be, nek tudja be, éés az erre vonatkozs az erre vonatkozóó hibakhibakóódot dot 
rröögzgzííti (ti („„nyitott aktnyitott aktíívszenes szvszenes szűűrrőő szellszellőőztetztetőőszelepszelep””).).

1. 1. 

A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései



ttüüzelzelőőanyagganyaggőőz z kipkipáárolgrolgáásgsgáátltlóó rendszerek fedrendszerek fedéélzeti lzeti 
áállapotfelllapotfelüügyeletegyelete (VAG)(VAG)

1 ir1 iráánynyííttóóegysegyséégg 5  nyom5  nyomáásséérzrzéékelkelőő
2 t2 tüüzelzelőőanyaganyag--tarttartáály     a  regenerly     a  regeneráállóó szelep lszelep lööketket
3 akt3 aktíívszvszéénn--tarttartáályly t   idt   időő
4 regener4 regeneráállóó szelep       p  nyomszelep       p  nyomááss



OBD, EOBDOBD, EOBD
(fed(fedéélzeti diagnosztika)lzeti diagnosztika)

6. Az 6. Az OBDOBD--csatlakozcsatlakozóó

SzerzSzerzőő: : Dr. Lakatos IstvDr. Lakatos Istváán n Ph.DPh.D..
egyetemi docensegyetemi docens



akkumulátor plusz (nem kapcsolt)SAE J196216

adatátvitel DIN ISO 9141-2 szerint (L - vezeték)ISO 9141 - 215

buszrendszernél kétirányú adatvezetékOBD II14

–nincs bekötve13

buszvezetékek árnyékolásaOBD II12

buszrendszernél testelésOBD II11

adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz mínusz 
vezeték)

SAE J185010

–nincs bekötve9

–nincs bekötve8

adatátvitel DIN ISO 9141-2 szerint (K-vezeték)ISO 9141 - 27

–nincs bekötve6

testelés (jel)SAE J19625

testelés (teljesítmény)SAE J19624

buszrendszernél Vcc csatlakozásOBD II3

adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz plusz 
vezeték)

SAE J18502

–nincs bekötve1

FUNKCIÓFELHASZNÁLÁSPIN



A szabvA szabváány ny 
kidolgozkidolgozóója: ISO/TC ja: ISO/TC 

((TechnicalTechnical CommitteeCommittee))

A SAE J1962 ajA SAE J1962 ajáánlnláás s 
tartalmtartalmáát az ISO 9141t az ISO 9141--
2:1994(E), il2:1994(E), il--letlet--ve a ve a 

DIN ISO 9142DIN ISO 9142--2 2 
szabvszabváányok nyok 

vvááltozatlanul ltozatlanul áátveszik. tveszik. 

EzEzéért a diagnosztikai rt a diagnosztikai 
csatlakozcsatlakozóót t „„CARBCARB--

ISOISO--csatlakozcsatlakozóó””
megnevezmegnevezééssel is ssel is 

azonosazonosíítjuk.tjuk.



ISO9141/14230ISO9141/14230lehetlehet--vanvan--

J1850 VPWJ1850 VPW------vanvan

J1850 PWMJ1850 PWM--vanvan--vanvan

ProtokollProtokollPinPin 1515PinPin 1010PinPin 77PinPin 22





A gyA gyáártrtóók vk véédelem delem 
ccééljljáábbóól gyakran l gyakran 

takarjtakarjáák a csatlakozk a csatlakozóót t 
fedelekkel. fedelekkel. 

kicsi plasztikus fedkicsi plasztikus fedéél l 

nyithatnyithatóó fedfedééll

kemkeméény, nagy ny, nagy 
mműűanyagfedanyagfedéél.l.

A fedelek cA fedelek cíímkmkéével vel 
vagy vagy 

dombornyomdombornyomáással ssal 
tartalmazhatjtartalmazhatjáák az k az 

OBD, EOBD feliratot.OBD, EOBD feliratot.



Diagnosztika a CAN rendszeren keresztDiagnosztika a CAN rendszeren keresztüüllISO/DIS 15765ISO/DIS 15765--4 91414 9141--22

pl. GMpl. GMNRZNRZ10,4 KB10,4 KBSAE J 1850SAE J 1850

pl. Fordpl. FordPWMPWM41,6 KB41,6 KBSAE J 1850SAE J 1850

pl. GMpl. GMVPWVPW10,4 KB10,4 KBSAE J 1850SAE J 1850

pl. eurpl. euróópai gypai gyáártrtóókkISO 14 230ISO 14 230--44

pl. eurpl. euróópai gypai gyáártrtóókkNRZNRZ10,4 KB10,4 KBISO 9141ISO 9141--22

FelhasznFelhasznáállóóJelJelSebessSebessééggElElőőíírrááss

OBD II, EOBD kommunikOBD II, EOBD kommunikáácicióó

Az amerikai Az amerikai éés az eurs az euróópai szabvpai szabváány kny köözzöött csuptt csupáán a n a 
kommunikkommunikáácicióó mmóódjdjáában van kban van küüllöönbsnbséég. Az ISO 9141g. Az ISO 9141--2 2 

szerinti kommunikszerinti kommunikáácicióó az SAE J 1850 alternataz SAE J 1850 alternatíívváája, ja, 
ugyanakkor egy harmadik vugyanakkor egy harmadik vááltozat a KWP 2000 (ISO 14 ltozat a KWP 2000 (ISO 14 

230230--4) szerinti kommunik4) szerinti kommunikáácicióó is megengedett.is megengedett.
ÍÍgy az OBD II gy az OBD II éés az EOBD esets az EOBD esetéén a n a ttááblbláázat zat szerinti szerinti 

kommunikkommunikáácicióós forms formáák a megengedettek.k a megengedettek.



A protokollt a A protokollt a 
SAE J1979 SAE J1979 íírja le, mely az alrja le, mely az aláábbi elemekbbbi elemekbőől tevl tevőődik dik öössze:ssze:
FejFej

prioritprioritáás / ms / móód (1 Byte)d (1 Byte)
ccéélclcíím (1 Byte)m (1 Byte)
feladfeladóóccíím (1 Byte)m (1 Byte)

AdatAdat
mmóóduszdusz (1 Byte) SAE J 1979(1 Byte) SAE J 1979
paramparamééter identifikter identifikáácicióó (PID)(PID)
adatmezadatmezőő (PID (PID éés adat = s adat = maxmax. 7 Byte). 7 Byte)

ChecksumChecksum CSCS
hibakhibakóód SAE J2012d SAE J2012



VVééggüül az irl az iráánynyííttóóegysegyséég a 33H cg a 33H cíím inverzm inverzéét kt küüldi ldi 
vissza.vissza.

A megfelelA megfelelőő kommunikkommunikáácicióó ellenellenőőrzrzéése se éérdekrdekéében a ben a 
rendszerteszrendszertesz--terter a ka kéét kulcsszt kulcsszóó inverzinverzéét (t („„00”” helyett helyett 
„„11’’--et) ket) küüldi vissza.ldi vissza.

Ezt kEzt kööveti az veti az úún. n. „„elelőőttéétt””, amelyet az ir, amelyet az iráánynyííttóóegysegyséég g 
vváálaszklaszkéént knt küüld az inicializld az inicializáálláásra. Ez a sra. Ez a BaudBaud--rráátata
szinkronizszinkronizáácicióóss mintmintáábbóól l éés ks kéét kulcsszt kulcsszóóbbóól l ááll.ll.

A A rendszerteszterrendszerteszter éés az OBD II irs az OBD II iráánynyííttóóegysegyséég g 
kköözzöötti kommuniktti kommunikáácicióó felfelééppííttéése, amelynek sorse, amelynek soráán n 
33H (H = hexadecim33H (H = hexadecimáális rendszer) kerlis rendszer) kerüül tovl továábbbbííttáásra sra 
az iraz iráánynyííttóóegysegyséég felg feléé 5 Bit/s 5 Bit/s áátviteli sebesstviteli sebessééggel.ggel.

InicializInicializáálláás: a kapcsolattarts: a kapcsolattartáás elss elsőő ffáázisa, az zisa, az 
informinformáácicióócsercseréében rben réészt vevszt vevőő egysegyséégek kijelgek kijelöölléése, se, 
illetve felhilletve felhíívváása kapcsolat lsa kapcsolat léétestesííttéésséére re 



Az irányítóegység és a 
rendszerteszter közötti 
egyértelmű és biztos 

kommunikáció érdekében 
mind rendszerteszter-
irányítóegység, mind 

irányítóegység-rendszerteszter
irányban rögzíteni kell a „0”-, 

„1”-szinteket.

Egymással összekapcsolt (pl. 
különálló gyújtó- és 

keverékképző rendszer) 
rendszerek esetében a K és L 
vezetékek egymással össze 

vannak kötve. 



A A rendszerteszternekrendszerteszternek az alaz aláábbi kbbi köövetelmvetelméényeknek kell nyeknek kell 
megfelelnie:megfelelnie:

•• ki kell jeleznie ki kell jeleznie 
•• a kipufoga kipufogóóggáázz--relevrelevááns hibakns hibakóódokat,dokat,
•• a kipufoga kipufogóóggáázz--relevrelevááns mns méért rt éértrtéékeket, keket, 
•• a motorma motorműűkkööddéésre jellemzsre jellemzőő éértrtéékeket,keket,
•• a a  λ λ--szondaszonda felfelüügyeletgyeletéének eredmnek eredméényeit,nyeit,

•• kkéépesnek kell lennie a hibakpesnek kell lennie a hibakóódok tdok töörlrléésséére,re,

•• onon--lineline segsegíítstsééget (get („„ssúúggó”ó”) kell biztos) kell biztosíítania az egyes tania az egyes 
mméérréési msi műűveletekhez. veletekhez. 



JJáármrműűspecifikusspecifikus adatok adatok éés informs informáácicióók: pl.k: pl.
VIN:   VIN:   VehicleVehicle IdentificationIdentification NumberNumber (alv(alváázszzszáám, motorkm, motorkóód, ECUd, ECU--ttíípus)pus)
CIN:    CIN:    CalibrationCalibration IdentificationIdentification NumberNumber (szoftver(szoftver--azonosazonosííttáás,s,……))
CVN:   CVN:   CalibrationCalibration VerificationVerification NumberNumber (pl. (pl. UpdateUpdate ChecksummeChecksumme))

MMóóduszdusz 99

BeavatkozBeavatkozóó--teszt (cteszt (céélirliráányosan pl. a tankszellnyosan pl. a tankszellőőztetztetőő rendszernrendszernéél tl töömmíítettstettséég g 
vizsgvizsgáálat). Elvlat). Elvéétve van ptve van péélda az aktivizlda az aktivizáálláásrasra

MMóóduszdusz 88

SzporadikusSzporadikus hibhibáák kiolvask kiolvasáása, mely hibsa, mely hibáák a MILk a MIL--lláámpmpáát mt méég nem aktivg nem aktivááltltáák.k.MMóóduszdusz 77

JJáármrműűspecifikusspecifikus éértrtéékek kezelkek kezeléésséére fenntartott re fenntartott éés ennek megfelels ennek megfelelőően nem en nem 
elelőőíírt rt mmóóduszdusz. . 
NNem folyamatosan felem folyamatosan felüügyelt rendszerek vizsggyelt rendszerek vizsgáálati lati éés ks küüszszööbbéértrtéékeinek kijelzkeinek kijelzéése se 
(pl. szekunderleveg(pl. szekunderlevegőő--rendszer, AGR, tankszellrendszer, AGR, tankszellőőztetztetőő--rendszerrendszer, , stbstb).).

MMóóduszdusz 66

LambdaLambda--szondaszonda teszttesztéértrtéékek kijelzkek kijelzéése, melyek a legutolsse, melyek a legutolsóó teszt eredmteszt eredméényei. nyei. 
Minden OBDMinden OBD--rendszerrendszerűű jjáármrműűbe be ééppíített tett LambdaszondLambdaszondááhozhoz 23 k23 küüllöönbnböözzőő
tesztteszt--paramparamééter tartozhatter tartozhat

MMóóduszdusz 55

HibatHibatáárolrolóó ttöörlrlééseseMMóóduszdusz 44

HibakHibakóódd--leklekéérdezrdezéés (P0xxx, Ps (P0xxx, P1xxx, P2xxx, P3xxx1xxx, P2xxx, P3xxx))MMóóduszdusz 33

FreezeFreeze--FrameFrame adatok: adatok: KKöörnyezeti paramrnyezeti paramééterek kiolvasterek kiolvasáásasaMMóóduszdusz 22

RendszerRendszer--diagnosztikai adatok, diagnosztikai adatok, ReadinessReadiness--kkóódokdok, kipufog, kipufogóóggááz relevz relevááns ns 
mméértrtéértrtéékek: motorolajkek: motorolaj--hhőőmméérsrsééklet, motorklet, motor--fordulatszfordulatszáámm

MMóóduszdusz 11

Diagnosztikai funkciDiagnosztikai funkcióóMMóóduszdusz



Melyik rendszerben lMelyik rendszerben léépett fel a hiba?pett fel a hiba?
P = HajtP = Hajtááslsláánc (nc (PowertrainPowertrain))
B = KarosszB = Karosszééria (ria (BodyBody))
C = FutC = Futóómműű ((ChassisChassis))
U = BUSU = BUS--rendszer (rendszer (NetworkNetwork))

Melyik hibakMelyik hibakóódd--csoportot jelzi?csoportot jelzi?
0 = Gy0 = Gyáártrtóó ffüüggetlen kggetlen kóódd
1 = Gy1 = Gyáártrtóó--specifikus kspecifikus kóód (nincs eld (nincs előőíírva)rva)
2 = Gy2 = Gyáártrtóó ffüüggetlen kggetlen kóódd

(ISO 15031(ISO 15031--6 ill. SAE J2012 szerint)6 ill. SAE J2012 szerint)
3 =  a) P30003 =  a) P3000……P3399 = gyP3399 = gyáártrtóó specifikusspecifikus

b) P3400b) P3400……P3999 = gyP3999 = gyáártrtóó ffüüggetlen ggetlen 
(ISO 15031(ISO 15031--6 ill. SAE J2012 szerint)6 ill. SAE J2012 szerint)

Melyik szabályozáshoz tartozik a hiba?
1/2 = Üzemanyag- és levegőmérés
3 =    Gyújtásrendszer, vagy égéskihagyás
4 =    Károsanyag-csökkentő kiegészítő rendszerek
5 =    Sebesség-, és üresjárat-szabályozó rendszer
6 =    Vezérlőegység és annak jelkimenetei
7/8 = Sebességváltó

Melyik komponensnek milyen hibMelyik komponensnek milyen hibáája van?ja van?
Pl. P0420 = KatalizPl. P0420 = Katalizáátor tor áátalaktalakííttáási hatsi hatáásfok sfok 

(1.hsor) t(1.hsor) túúl alacsonyl alacsony

P  0  4  2 0



Az Az úún. n. „„FreezeFreeze FrameFrame”” ((ModeMode 2), azaz 2), azaz „„lefagyasztottlefagyasztott keretkeret--
informinformáácició”ó”, a kipufog, a kipufogóóggáázz--relevrelevááns hibakns hibakóódokkal egydokkal együütt tt 

ttáárolja a hiba fellrolja a hiba fellééppéésekor adott sekor adott üüzemzemáállapotllapot-- éés ks köörnyezetrnyezet--
ffüüggggőő peremfeltperemfeltéételeket. teleket. 

Azaz a hibaanalizAzaz a hibaanalizáállóó szoftver bszoftver báármely hiba azonosrmely hiba azonosííttáássáának nak 
pillanatpillanatáában rban röögzgzíít valamennyi figyelt motort valamennyi figyelt motorüüzemi adatot zemi adatot éés s 

ststáátusz informtusz informáácicióót, teht, teháát a paramt a paramééterkterköörnyezetet. rnyezetet. 

Adott, vAdott, vééletlenszerletlenszerűű hiba ismhiba isméételt felltelt fellééppéésekor sekor 
paramparamééterkterköörnyezeti adatai felrnyezeti adatai felüüllíírróódnak, amikor a hibdnak, amikor a hibáát t 
áállandllandóó hibhibáának minnak minőőssííti (magasabb prioritti (magasabb prioritáás), akkor a s), akkor a 

vvééglegesglegesííttééskor talskor taláált paramlt paramééterkterköörnyezetet tartalmazza a rnyezetet tartalmazza a 
FreezeFreeze FrameFrame adatcsomag.adatcsomag.

Ha viszont adott hibHa viszont adott hibáánnáál magasabb prioritl magasabb prioritáássúú hibhibáát is tt is táárol a rol a 
hibamemhibamemóória, akkor az elria, akkor az előőzzőő „„FreezeFreeze FrameFrame”” áállapotot ez llapotot ez 

ututóóbbi keretbbi keret--informinformáácicióói i íírjrjáák felk felüül.l.



HibaHiba

IdIdőőszakosan fellszakosan fellééppőő hibahiba
ModeMode 77

ÁÁllandllandóósult hibasult hiba
ModeMode 33

Az idAz időőszakosan fellszakosan fellééppőő hiba hiba 
akkor vakkor váálik lik áállandllandóósult sult 

hibhibáávváá, ha teljes, ha teljesííti annak ti annak 
feltfeltéételeit, azaz pl. a hiba teleit, azaz pl. a hiba 
ismisméétltlőőddőően fellen felléép (pl. p (pl. 

minden melegminden melegííttőőjjááratratáási si 
ffáázisban), illetve zisban), illetve 

meghatmeghatáározott ideig fennrozott ideig fennááll. ll. 

HatHatóóssáági vizsggi vizsgáálatok latok 
alkalmalkalmáával csak az val csak az 

áállandllandóósult hibsult hibáákat, azaz a 3. kat, azaz a 3. 
üüzemmzemmóódot alkalmazzdot alkalmazzáák. k. 

Diagnosztikai cDiagnosztikai céélblbóól azonban l azonban 
az idaz időőszakos hibszakos hibáák ismerete k ismerete 

is fontos lehet.is fontos lehet.



ididőőszakos hibaszakos hiba áállandllandóósult hibasult hiba

„„gygyóógyulgyuláási feltsi feltéételtel””

nincs tnincs táárolt hibakrolt hibakóódd nincs tnincs táárolt hibakrolt hibakóódd

Ha valamely hiba oka megszHa valamely hiba oka megszűűnik, akkor a knik, akkor a kóódja dja 
ttöörlrléésre kersre kerüül a hibatl a hibatáárolrolóóban. ban. 

JavJavííttáási feltsi feltéétel lehet pl. annak megadtel lehet pl. annak megadáása, hogy sa, hogy 
hháány menetcikluson ny menetcikluson áát nem jelentkezhet t nem jelentkezhet úújra a jra a 

hiba ahhoz, hogy megszhiba ahhoz, hogy megszűűntnek lehessen tekinteni. ntnek lehessen tekinteni. 



A hibakA hibakóódok tdok töörlrléése a 4. se a 4. üüzemmzemmóódban dban 
((ModeMode 4) t4) töörtrtéénik. Ilyenkor mind az nik. Ilyenkor mind az 

áállandllandóósult, mind az idsult, mind az időőszakos hibszakos hibáák k éés a s a 
hozzhozzáájuk tartozjuk tartozóó jjáárulruléékos informkos informáácicióók k 

(pl. (pl. FreezeFreeze FrameFrame, oxig, oxigéénn--szenzorszenzor--
kküüszszööbb-é-értrtéékek, stb.) tkek, stb.) töörlrlőődnek.dnek.

SzelektSzelektíív tv töörlrléésre nincsen lehetsre nincsen lehetőősséég, de g, de 
ezt a szabvezt a szabváány sem engedi meg. ny sem engedi meg. 

A tA töörlrléés els előőtt ajtt ajáánlatos valamennyi mnlatos valamennyi méég ki g ki 
nem nem éértrtéékelt informkelt informáácicióót kiolvasni t kiolvasni éés s 
dokumentdokumentáálni. Ezek mlni. Ezek méég hasznosak g hasznosak 
lehetnek a klehetnek a kééssőőbbi diagnosztizbbi diagnosztizáálláás s 

szempontjszempontjáábbóól.l.
Amennyiben tAmennyiben tööbb irbb iráánynyííttóóegysegyséég van g van 
egymegymáással ssal öösszeksszeköötve, akkor a ttve, akkor a töörlrléési si 

parancs mindegyikre egyformparancs mindegyikre egyformáán n 
éérvrvéényes nyes éés egyidejs egyidejűűleg vleg véégrehajtgrehajtáásra is sra is 

kerkerüül. l. 



KKöövetelmvetelméényeknyek, , jellemzjellemzőőkk::
-- kköönnyennnyen felismerhetfelismerhetőő legyenlegyen,,
-- optikaioptikai (MIL)(MIL)
-- szabvszabváányosnyos szimbszimbóólumlum (ISO 2575)(ISO 2575)
-- szszííne: sne: sáárga (rga (““vvöörrööss““ szszíínn alkalmazalkalmazáásasa tilostilos))
-- mműűkkööddééss ellenellenőőrzrzééss:: ““gygyúújtjtááss BEBE““ áálllláásbansban vilviláággíítania kelltania kell

Hiba kHiba kijelzijelzéésisi mmóódozatokdozatok::
-- villogvillog:: katalizkatalizáátortor--kkáárosodrosodááss esetesetéénn (pl. (pl. gygyúújtjtááskihagyskihagyááss))
-- folyamatosanfolyamatosan vilviláággíítt:: kipufogkipufogóóggáázz--relevreleváánsns hibhibáánnááll

JellemzJellemzőő aktivaktiváálláási szint:si szint:
-- A megengedett hatA megengedett hatáárréértrtéék 1,5x tk 1,5x túúllllééppéésese



Citroen C5Citroen C5
MIL lMIL láámpa baloldalon, alulmpa baloldalon, alul

a sebessa sebesséégmgméérrőő mellettmellett

Citroen Citroen XsaraXsara
MIL lMIL láámpa a baloldalon a mpa a baloldalon a 

sebesssebesséégmgméérrőő mellettmellett

Citroen PicassoCitroen Picasso
MIL lMIL láámpa a jobboldalonmpa a jobboldalon

Citroen Citroen XantiaXantia
MIL lMIL láámpa a baloldalon mpa a baloldalon 

az alsaz alsóó sorbansorban



OBD, EOBDOBD, EOBD
(fed(fedéélzeti diagnosztika)lzeti diagnosztika)

7. Irányítóegység diagnosztika 
az OBD-csatlakozón keresztül

SzerzSzerzőő: : Dr. Lakatos IstvDr. Lakatos Istváán n Ph.DPh.D..
egyetemi docensegyetemi docens
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OBD-funkcióvizsgálat:

- Folyamatosan felügyelt tételek
- Időszakosan felügyelt tételek

Nem teljes körűen elvégzett readiness vizsgálat:

Támogatott RI-kódsor: 011101101101

Elvégzett vizsgálat:        010100101100

1 = Rendszer beépítve és vizsgálható

0 = Rendszer nincs beépítve, vagy a   
vizsgálat nem támogatott

1 = A vizsgálatot nem végezte  még 
el

0 = A vizsgálatot elvégezte, vagy a    
vizsgálat nem támogatott

Teljes körűen elvégzett vizsgálat

Támogatott RI-kódsor: 011101101101

Elvégzett vizsgálat:        000000000000



Ha adott jHa adott jáármrműűvvöön minden rendszer nincs ben minden rendszer nincs beééppíítve, akkor a tve, akkor a 
ReadinessReadiness--kkóódd nem hasznnem hasznáált helyein automatikusan 0 lt helyein automatikusan 0 ááll.ll.

A A ReadinessReadiness--kkóódokdok kiolvaskiolvasáása:sa:
A kA kóódok kiolvasdok kiolvasáássáára kra kéét lehett lehetőősséég lg léétezik:tezik:

•• rendszerteszterrelrendszerteszterrel vagy vagy OBDOBD--teszterrelteszterrel,,
•• az adott maz adott máárka sajrka sajáát diagnosztikai t diagnosztikai 

eszkeszköözzéével (pl. VAS  5051, a VW esetvel (pl. VAS  5051, a VW esetéén).n).

ReadinessReadiness--kkóódokdok genergeneráálláása:sa:
ReadinessReadiness--kkóódokatdokat kizkizáárróólag a diagnosztika vlag a diagnosztika véégrehajtgrehajtáása genersa generáál. l. 
Erre hErre háárom lehetrom lehetőősséég lg léétezik:tezik:

•• ÚÚj Eurj Euróópai Menetciklus vpai Menetciklus véégrehajtgrehajtáása (sa (ááltalltaláában erre a ban erre a 
ggöörgrgőőspadispadi vizsgvizsgáálatra szervizklatra szervizköörrüülmlméények knyek köözzöött tt 
nincs lehetnincs lehetőősséég),g),

•• elegendelegendőő hosszabb ideig normhosszabb ideig normáál l üüzemben autzemben autóózni zni 
(ehhez t(ehhez tööbb menetre van szbb menetre van szüükskséég),g),

•• diagnosztikai rendszer (pl. VAS 5051 segdiagnosztikai rendszer (pl. VAS 5051 segíítstsééggéével egy vel egy 
rröögzgzíített tett „„rröövidvidíített menetciklusttett menetciklust”” ((KurztripKurztrip) kell v) kell véégrehajtani grehajtani 



1. Hidegind1. Hidegindííttáás (kb. 3 perc)s (kb. 3 perc)
szekunderlevegszekunderlevegőő rendszer vizsgrendszer vizsgáálatlat

2. 2. ÁÁllandllandóó sebesssebessééggűű, kis terhel, kis terhelééssűű üüzem (kb. 15 perc)zem (kb. 15 perc)
lambdaszablambdaszabáályozlyozááss ellenellenőőrzrzééss

3. 3. ÁÁllandllandóó sebesssebessééggűű, k, köözepes terhelzepes terhelééssűű üüzem (kb. 15 perc)zem (kb. 15 perc)
lambdalambda szabszabáályozlyozáás ellens ellenőőrzrzééss

(A ciklus megszak(A ciklus megszakíítandtandóó, ha a motor fordulatsz, ha a motor fordulatszáám nagyobb m nagyobb 
3000 min3000 min--11--éél, ha a gl, ha a gáázpedzpedáál helyzet gyakran vl helyzet gyakran vááltozik, vagy ltozik, vagy 
ha a gha a géépkocsi sebesspkocsi sebesséége 100 km/h fge 100 km/h föölléé nnőő.).)



Lépés Leírás Megjegyzés

Jármű-azonosító adatok • rendszám,
• gyártmány,
• típus, kivitel,
• járműazonosító,
• km-óra állás

Jármű előírt adatok Kondicionálási feltételek:
• motorhőmérséklet
• alapjárati fordulatszám,
• alapjárati CO-kibocsátás,
• emelt üresjárati fordulatszám,
• emelt üresjárati CO-

kibocsátás,
• OBD előírt adatok (pl. 1.

lamdaszonda fesz. ugrás, Vss)

Gyári előírás szerint, egyébként:
80 oC

0,3 tf%
2500-30000 min-1

0,3 tf%

Motorirányító-egység-
rendszerteszter
inicializálás

Rendszerteszter összekötése a
járművel, gyújtás bekapcsolás

Gázelemző/OBD-teszter
aktiválása, az inicializálás
automatikus indítása, a
protokoll automatikus
felismerése



Szemrevételezéses
vizsgálat

a) Kipufogógáz-
             releváns elemek

Meglét, teljesség, tömítettség,
sérülésmentesség (mindkét
lamdaszonda, AGR,
szekunderlevegő-rendszer, stb.)

szétszerelés nélkül

b) MIL • Gyújtás BE, a MIL-nek
legalább időlegesen
világítania kell

• az aktuális MIL-státus
(ON/OFF) kijelzésre kerül a
rendszerteszteren

• Readiness-kódok (RC)
kiolvasása,

• Motort beindít (interaktív)
MIL-státusz megjelenik a
kijelzőn

Mode 1

Hibakódok A tárolt kipufogógáz-releváns
hibák számának és kódjának
kiolvasása
• ha a hibaszám = 0, akkor

dokumentálás és tovább a
kondicionálásra

• ha a hibaszám > 0, akkor
hibakódok kiolvasása és
dokumentálása

Mode 1

Mode 3



Kondicionálás Motor indítás,
motorfordulatszám kiolvasása
és kijelzése a gázelemzőn,
a motor és a katalizátor
üzemmeleg állapotra hozása
(gyári előírás szerint)

Mode 1

Mért értékek Az AU-vizsgálat folytatása
az előírt értékek elérése után

OBD és emissziós
vizsgálat

Az alábbi értékek kiolvasása a
rendszerteszterrel és kijelzése a
gázelemzővel
• motorhőmérséklet
Mérés emelt üresjáraton:
• lambda,
• CO (tf%)
Mérés alapjáraton:
• CO (tf%),
• pl. 1. lambdaszonda fesz.

ugrás,
• Vss

Mode 1
tényleges/előírt érték
összehasonlítás és kiértékelés
a gázelemzővel

Tanúsítvány kiállítása



Előírt értékek Érték, megjegyzés

Motorhőmérséklet (oC) Hűtőfolyadék hőmérséklet: gyári előírás
szerint, egyébként 80 oC

Alapjárati fordulatszám (min-1) A min. és max. értékek megadása
Emelt üresjárati fordulatszám (min-1) A min. és max. értékek megadása gyári

előírás szerint, egyébként 2500-3000 min-1

Lamdaérték emelt üresjáraton a kipufogócsőben A min. és max. értékek megadása gyári
előírás szerint, egyébként 0,97-1,03 min-1

Kondicionálás Min. ..... min-1 fordulatszámon
CO-kibocsátás emelt üresjárati fordulatszámon
(tf%)

A gyárilag előírt érték megadása,
egyébként 0,3 tf%

Lambdaszonda-jelek vizsgálati fordulatszáma A min. és max. értékek megadása, alapjárati
fordulatszám vagy gyárilag előírt érték

Lambaszonda-típus „S” feszültség-ugrás szonda
„B” szélessávú lambdaszonda

Lambdaszonda mért érték „S” a feszültségugrás gyári előírás szerint,
egyébként 300 mV



EOBD vizsgEOBD vizsgáálati algoritmuslati algoritmus


