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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá systémy sériové diagnostiky a jejich významem u moderních vozidel. 

Práce je členěna do pěti částí popisujících vývoj, základní úlohy OBD, okruhy trvale 

monitorované OBD, komunikaci řídící jednotky s testerem a praktickou ukázku použití 

univerzální diagnostiky Delphi. 
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ABSTRACT 

This Bachelor thesis describes serial diagnostic systems and their importance for modern 

vehicles. Thesis is divided into five parts describing development, basic tasks of OBD, 

circuits under permanent monitoring of OBD, communication of control unit and the tester 

and practical demonstration of universal diagnostic system Delphi. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Automobilová doprava má významný podíl na  znečištění ovzduší. S rostoucím počtem aut na 

silnicích vznikla nutnost kontrolovat a  omezovat emise vozidel.   Toto byl první podnět pro 

vznik systémů OBD (On-board diagnostic – palubní diagnostika). Tyto systémy kontrolují 

vznik emisí přímo u jeho zdroje tj. ve vozidle. Sledují všechny části vozu ovlivňující vznik  

exhalací a při jejich poruše informují řidiče. 

Druhým přínosem OBD je usnadnění nalezení závady pro automechaniky, kdy systém pomocí 

chybových kódů uložených ve své paměti je  schopen sdělit, v které části vozu nastal problém. 

Tato komunikace s řídící jednotkou pomocí různých diagnostických testerů se nazývá sériová 

diagnostika. Přes sériovou diagnostiku lze zjistit okruh nebo místo, kterého se závada týká. Pro 

konkrétní dohledání závady se následně používá multimetru a osciloskopu, tedy tzv. paralelní 

diagnostiky. Tak je možné proměřit např. daný snímač a zjistit jeho závadu. 

Tato práce se zabývá systémy sériové diagnostiky. Na prvních stranách je popsán blíže vznik a 

vývoj těchto systému. V druhé kapitole jsou popsány nejvýznamnější složky výfukových plynů, 

jejich vlastnosti a dopad na životní prostředí.  Následně se zabývám současnými normami a 

úkoly OBD při jejich plnění. Třetí kapitola je celá věnována jednotlivým  okruhům trvale 

sledovaných OBD a způsobům kontroly jejich funkčnosti. Ve čtvrté kapitole jsou vysvětleny 

základy  komunikace mezi řídící jednotkou a testerem. Pátá kapitola se zabývá univerzální 

diagnostikou Delphi a jejím použitím při hledání závady na  konkrétním vozidle.
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1 VZNIK A VÝVOJ OBD 
Počátky sledování emisí u vozidel lze vysledovat do Kalifornie, která jako jedna ze zemí 

s nejrozšířenější automobilovou dopravou v 60. letech poprvé začala řešit smogové situace a 

upravovat podmínky provozu vozidel. Roku 1970 pak byl vydán obsáhlý zákon tzv. Clear Air 

Act (CAA). Tento dokument měl za úkol standardizovat kvalitu ovzduší ve všech státech. Jedna 

ze šesti hlavních částí dokumentu (Title II - Emission Standards for Moving Sources), se zabývá 

emisemi nejen silniční, ale také letecké dopravy. Zajímavostí je, že je z něj vyloučena 

železniční doprava. Ve své době byla tato omezení velmi kontroverzní a automobilový průmysl 

protestoval, že dosažení vytyčených standardů nebude možné dosáhnout. Také panovaly  obavy 

z dopadu na ekonomiku. V roce 1975 byly zavedeny třícestné katalyzátory řízené 

lambda-sondou. Za vývoj lambda-sondy byla společnost Bosch oceněna cenou životního 

prostředí. 

 

1.1 OBD I 

Myšlenka zavedení systému, který bude kontrolovat spalování v motoru a množství emisí byla 

zrealizována  poprvé v Kalifornii na vozidlech s výrobním rokem 1988. Kalifornský úřad pro 

čistotu vzduchu (California Air Resources Board, CARB) definoval první normu OBD. 

Účelem OBD bylo kontrolovat spaliny přímo při provozu vozidla. Systém však dokázal pouze 

kontrolovat komponenty podstatné pro vznik emisí a při jejich závadě provést záznam do 

paměti řídící jednotky. Přítomnost záznamu v paměti pak byla signalizována řidiči pomocí 

kontrolky MIL (Malfunction Indicator Light) na palubní desce. Toto řešení umožňovalo 

zároveň snadnou kontrolu policejními hlídkami. 

Čtení paměti závad probíhalo pomocí blikajícího kódu signalizovaného buď přímo blikáním 

kontrolky na palubní desce, nebo z diagnostické zásuvky umístěné v motorovém prostoru. 

Diagnostická zásuvka OBD I není jednotná pro všechna vozidla. Komunikace probíhala přes 

K-line. Pomocí připojené LED diody lze kód odečítat přímo ze sekvence jejího blikání, 

případně stejným připojením voltmetru je možné kód odečítat jeho výchylkami. 

 

1.2 OBD II  

Od roku 1994 vešla pro vozidla se zážehovými motory v platnost nová norma OBD II. Zavádění 

bylo postupné a pro výrobce byla závazná od roku 1996. Od tohoto roku je norma v platnosti 

také pro auta se vznětovými motory. Norma je podstatně přísnější, než předešlá OBD I a systém 

musí sledovat také např. recirkulaci spalin, výpadky ve spalování nebo účinnost katalyzátoru. 

Do paměti již nejsou ukládány jen jednotlivé závady, ale také podmínky, za jakých k nim došlo 

tzv. Freez frame. Komunikace probíhá přes sběrnici CAN. 

Způsob signalizace kontrolky MIL je také odlišný. Kontrolka se rozsvítí při zapnutém 

zapalování a vypnutém motoru. Pokud je vše v pořádku, po nastartování motoru zhasne. 

V případě, že kontrolka zůstane svítit, znamená to, že došlo k závadě zvyšující emise na více 

než 1,5 násobek limitní hodnoty. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že závada ohrožuje 

katalyzátor a může dojít k jeho poškození. Sporadické závady jsou zapsány do paměti řídící 

jednotky bez rozsvícení kontrolky MIL. 
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Velkou změnou byla normalizace komunikačních protokolů, diagnostické zásuvky a jejího 

umístění, testerů pro komunikaci s řídící jednotkou a struktura a formát chybových kódů. 

Značení komponentů a systému bylo detailně popsáno normovací organizací SAE (Society of 

Automobile Engineers) 

 

1.3 EOBD 

V Evropě se začali řešit problémy se znečištěním způsobeným automobilovou dopravou v 80. 

letech. Během let 1985-1989 se Evropa nechala inspirovat americkými předpisy a vznikla 

norma ISO 9141. Měla stanovit normalizaci diagnostických zásuvek, komunikačních protokolů 

a diagnostických zařízení. V praxi se však neuplatnila.  

Po vzoru OBD II byla v roce 1991 vydána norma DIN ISO 9141-2. Diagnostická zásuvka, 

obsah komunikačních protokolů a struktura chybových kódu byly převzaty téměř beze změn. 

Navíc se podařilo prosadit zahrnutí evropské normy do americké, takže řídící jednotky dokázaly 

komunikovat podle obou norem, jak podle ISO, tak podle SAE. 

Evropský parlament ve spolupráci s MVEG (Motor Vehicle Emission Group) navrhl vytvoření 

závazného systému podobně jako OBD II. Vznikla směrnice 98/69/ES, jejímž výsledkem bylo, 

že všechna vozidla nově přihlášená se zážehovým motorem po 1. 1. 2000 a všechny vozidla se 

vznětovým motorem nově přihlášená po 1. 1. 2001 musela  splňovat emisní limity Euro III a 

být kompatibilní s EOBD (Europe On-Board Diagnostic). 

V současnosti je od 1. 9. 2015 v platnosti norma Euro 6. 

 

Obrázek 1: Kontrolka MIL [13] 
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2 SOUČASNÉ EMISNÍ NORMY A ÚLOHA OBD PŘI JEJICH 

PLNĚNÍ 
Vznik exhalací je při spalování paliva nevyhnutelný. Můžeme však úpravou spalovacího 

procesu dosáhnout omezení těch složek emisí, které jsou nejvíce nežádoucí. 

2.1 VÝZNAMNÉ SLOŽKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 

2.1.1 OXID UHELNATÝ 

Jedná se o bezbarvý plyn bez zápachu, který  způsobuje otravu. Váže se na hemoglobin v krvi 

lépe než kyslík. Vzniká především při nedokonalém spalování bohaté směsi, kdy koncentrace 

CO klesá přímo úměrně s rostoucím koeficientem přebytku vzduchu λ. V případě chudé směsi 

může vznikat  kolísáním složení směsi, ale jeho koncentrace je velmi nízká  a téměř nezávislá 

na   změně λ. V oblasti  λ=1 je  koncentrace CO závislá především na  stejnoměrném rozdělení 

paliva do válců. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přítomnost CO je závislá na  přesné  přípravě směsi a zapalovací 

soustavě. Zvýšení koncentrace je tak důsledkem např. chybné funkce vstřikování nebo  

znečištěním vzduchového filtru. 

2.1.2 UHLOVODÍKY 

Uhlovodíky se do exhalací dostávají jak při bohaté směsi, kdy kvůli nedostatku kyslíku není 

možné všechny uhlovodíky spálit, tak při chudé směsi v důsledku neoptimálního spalování. 

Určité skupiny uhlovodíků mohou dráždit sliznice a být karcinogenní. Zvýšení jejich 

koncentrace bývá zapříčiněno různými závadami v zapalování nebo vysokou spotřebou oleje. 

Minimální koncentrace se pohybuje v okolí λ=1. 

2.1.3 OXIDY DUSÍKU 

Oxidy dusíku vznikají díky vysokým teplotám a tlakům, kdy dusík přítomný ve směsi začne 

oxidovat. Vzniká především oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2) a oxid dusný (N2O). Oxid 

dusnatý je bezbarvý plyn, na vzduchu velmi rychle oxidující na oxid dusičitý. Oxid dusičitý je 

dráždivý červenohnědý plyn s ostrým zápachem, který může způsobovat záněty dýchacích cest 

a je také příčinou kyselých dešťů. Oxid dusný je skleníkový plyn, reagující s ozonem, čímž 

porušuje ozonovou vrstvu. Největší koncentrace oxidů dusíku je při λ=1,1 – 1,05. Pro bohatou 

i chudou směs koncentrace klesá. 

 

2.1.4 OXID UHLIČITÝ 

Oxid uhličitý je bezbarvý, zdraví neškodný plyn, který je jedním z nejvýznamnějších 

skleníkových plynů. Vzniká při každém spalování uhlíku a jeho emise jsou přímo určeny 

spotřebou paliva.   
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2.1.5 PEVNÉ ČÁSTICE 

Pevné částice jsou tvořeny částicemi uhelných sazí, sírou a částicemi způsobenými 

opotřebením. Tyto částice jsou příčinou kouře a vznikají především u vznětových motorů. Při 

posuzování vlivu na zdraví hraje roli velikost částic. Částice menší než 10μm pronikají do 

dýchacího traktu a jsou karcinogenní. 

Tabulka 1 : Produkce pevných části jednotlivými druhy dopravy (v tunách) [5] 
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2.2 EMISNÍ NORMY EURO 

Emisní norma Euro je závaznou normou, která stanovuje maximální množství jednotlivých 

složek výfukových plynů. Mezi omezované složky patří výše zmíněný oxid uhelnatý, oxidy 

dusíku, pevné částice a uhlovodíky. Norma je platná pro celou Evropskou unii. V současnosti 

je v platnosti pro nová vozidla norma Euro 6 od 1. 9.  2015. Normy Euro rozdělují vozidla do 

kategorií osobních, nákladních a autobusů. Dále rozlišují, jestli se jedná o zážehový nebo 

vznětový motor.  

 

Obrázek 2: Porovnání limitních hodnot složek výfukových plynů pro  

vznětové motory v jednotlivých normách [2] 

Norma Euro 6 je velmi diskutovaná v souvislosti se vznětovými motory, jejichž limity se takřka 

blíží limitům zážehových motorů, především v limitech pevných částic a oxidů dusíku. K jejich 

dosažení je zpravidla třeba, aby bylo vozidlo vybaveno recirkulací spalin v kombinaci se 

selektivní katalytickou redukcí (SRC). Tyto technologie jsou běžně uplatňovány v nákladních 

automobilech a autobusech. Problém nastává při jejich zařazení do malých osobních aut, buď 

z hlediska prostoru (je třeba umístit nádrž na AdBlue apod.), tak z hlediska ceny. SRC 

technologie je drahá a u malých osobních aut může snižovat konkurenceschopnost z hlediska 

ceny. 

Emisní norma Euro 6 předepisuje 6 zkoušek, které musí vozidlo splnit např. zkoušku emisí 

plynů z klikové skříně, emise při studeném startu nebo ověření emisí oxidu uhelnatého. Zvlášť 

je prováděna zkouška OBD, která spočívá v simulaci chyby, na kterou OBD musí vhodně 

reagovat. 

2.3 ÚLOHA OBD 

Postupný vývoj a přísnější emisní normy donutily výrobce automobilů zavést systém, který by 

kontroloval vozidlo a zajistil jeho provoz při plnění norem daných zákony.  Primárním účelem 

systémů OBD je tedy kontrolovat funkci všech částí automobilu, které nějakým způsobem 

ovlivňují vznik výfukových plynů, řídit je pro dosažení optimálních provozních podmínek a 

v případě závady upozornit řidiče pomocí kontrolky. Pokud je závada vážná, omezit či 

znemožnit další provoz automobilu až do opravy. 

S vývojem techniky a možností mikroprocesorů roste také počet systémů ovlivněných OBD. 

V současnosti jsou zahrnuty např. systémy kontroly trakce, klimatizace nebo airbagů. 

Dalším velkým přínosem OBD je snadnější nalezení závady. U vozů bez OBD je pro mechanika 

jediným vodítkem výpověď řidiče. OBD umožňuje po výpisu chybových kódů DTC (diagnostic 

trouble codes) přibližně určit okruh, ve kterém se závada nachází a také podmínky za jakých 

nastala. Díky jednotné diagnostické zásuvce a komunikačním protokolům lze diagnostiku 

provést pomocí univerzálního testeru, což umožňuje především neznačkovým servisům 

provádět diagnostiku všech vozidel tímto systémem vybavených. 
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Řízení automobilu je postupně více závislé na elektronice. Řídící jednotka na základě hodnot 

z akčních členů upravuje složení palivové směsi. Pokud např. měřič množství nasávaného 

vzduchu posílá do řídící jednotky vozidla špatné hodnoty v důsledku své závady, řídící jednotka 

nebude schopna správně určit složení potřebné směsi. Pokud však systém zaznamená hodnoty 

neodpovídající povolenému rozsahu, nastaví parametr na pevnou bezpečnou hodnotu a uloží 

záznam o chybě do paměti. Chod motoru tak sice nebude ideální, ale umožní dojezd do servisu. 

2.4 MONITOROVANÉ SYSTÉMY 

Sledování jednotlivých komponent můžeme rozdělit na trvale a průběžně sledované. Testy lze 

dále dělit podle podmínek, za kterých probíhají na testy za normálních podmínek a testy za 

zvláštních podmínek. To, jak často je test prováděn, závisí také na tom, zda se jedná o vznětový 

nebo zážehový motor. Většina testů je průběžných a probíhá od zapnutí zapalování do vypnutí 

motoru. 

Mezi kontrolované systémy patří testy snímačů např. tlaků teplot nebo polohy ventilů. V rámci 

těchto testů se kontroluje také fázování klikového a vačkového hřídele. Dále pak test 

průchodnosti elektrických obvodů (zkraty, hodnoty mimo rozsah), kontrola elektrických 

ovladačů řízení emisí (např. systém vstřikování paliva) a kontroly odchylek v řízení akčních 

členů (např. EGR ventil se nepohybuje do stanovené polohy) 

2.5 JÍZDNÍ CYKLUS 

Jízdní cyklus je pojem často používaný ve spojitosti s prováděním testů řídící jednotkou. 

Rozumí se jím zapnutí zapalování, start motoru a následná jízda. Délka jízdy nutná pro 

provedení všech testů se mezi systémy liší a může být až 20 minut. Součástí jízdního cyklu je 

cyklus zahřívání, který probíhá při teplotě chladicí kapaliny mezi 22ºC a 71ºC.  Jízdní cyklus 

lze rozdělit na městský a mimoměstský. 

 

 

Obrázek 3: A - městský cyklus B- mimoměstský cyklus [13] 
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3 OKRUHY TRVALE SLEDOVANÉ SYSTÉMEM OBD 

3.1 FUNKCE LAMBDA-SOND 

Lambda-sonda je elektronický snímač zbytkového množství kyslíku ve výfukových plynech. 

Používá se v párech, přičemž první sonda (regulační) je umístěna před katalyzátorem a druhá 

(monitorovací) je umístěna za katalyzátorem. 

Pomocí dat naměřených regulační lambda-sondou řídící jednotka rozhoduje, zda je směs bohatá 

nebo chudá a provádí korekce. Důležitým parametrem je regulační frekvence, která je dána 

dobou, za kterou se výfukové plyny dostanou ze spalovacího prostoru k lambda-sondě a 

vlastnostmi samotné sondy. Regulační frekvence a amplituda napěťového signálu se stárnutím 

sondy klesá. Monitorovací lambda-sonda je vystavena menšímu namáhání a není tak náchylná 

ke stárnutí. Jejím úkolem je kontrolovat činnost katalyzátoru. 

3.1.1 PRINCIP ČINNOSTI A KONTROLA LAMBDA-SOND 

Lambda-sonda je vyhřívána na vysokou teplotu, která umožní průchod kyslíku zirkonovým 

pouzdrem k platinovým elektrodám. Z vnější strany je přiveden referenční vzduch a na 

elektrodách vznikne napětí, jehož hodnota je pro řídící jednotku směrodatná. 

U lambda-sond je kontrolováno výstupní napětí, vnitřní odpor, vyhřívání, rychlost přechodu 

mezi stavem chudé a bohaté směsi, zkraty, přerušení a u regulační lambda-sondy navíc 

regulační frekvence. Kontrola se provádí při stabilních otáčkách, zatížení a teplotě motoru. 

Naměřené hodnoty jsou porovnávány s referenčními hodnotami uloženými v paměti řídící 

jednotky. Závada je signalizována rozsvícením kontrolky MIL. 

 

 

 

Obrázek 5: Rozdíl mezi použitou a novou 

lambda-sondou [6] 

Obrázek 4: Konstrukce lambda sondy. 1- Ochranná trubice 2   

Pouzdro z korozivzdorné oceli 3 – snímač 4 – vyhřívání 
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3.2 FUNKCE KATALYZÁTORU 

 Posuzování funkce katalyzátoru je úzce spojeno s lambda-sondami. Při chemických reakcích 

v katalyzátoru je spotřebováván kyslík a činnost katalyzátoru je tak možné posuzovat podle 

množství kyslíku vstupujícího a vystupujícího z katalyzátoru. Napětí generované 

lambda-sondami je porovnáváno a řídící jednotka na základě algoritmu vyhodnotí účinnost 

katalyzátoru. 

3.2.1 KONTROLA KATALYZÁTORU 

Napětí na regulační lambda-sondě je nižší než na monitorovací a při jejich porovnání by mělo 

být přibližně konstantní. 

Čas [s] 

Kontrola katalyzátoru je provedena jednou za jízdní cyklus za obdobných podmínek jako u 

kontroly lambda-sond. Pokud je účinnost katalyzátoru nedostatečná, pak je závada 

signalizována blikáním kontrolky MIL. Napětí při nefunkčním katalyzátoru má u obou sond 

zhruba stejný průběh.  

 

 

Lambda před katal. Lambda za katal. 

1.03 

1.02 

1.01 

1 

0.99 

0.98 

0.97 

Obrázek 6: Průběhy napětí lambda-sond při správné funkci katalyzátoru [3] 
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Čas [s] 

 

 

3.3 VÝPADKY SPALOVÁNÍ 

Výpadky v spalování jsou nebezpečné především pro katalyzátor. Pokud k výpadku dojde, 

nespálená směs pronikne do výfukového potrubí, kde může dojít k jejímu vznícení. Teplota 

v katalyzátoru v takovém případě může vzrůst až na 1400°C, kdy dojde k roztavení nosného 

materiálu a katalyzátor se zničí. 

3.3.1 DETEKCE VÝPADKU 

Výpadky jsou detekovány na základě změny úhlové rychlosti klikového hřídele. Otáčení 

hřídele je sledováno snímačem. U každého válce je dán počet impulsů, které tvoří cyklus. 

Porovnáním délky cyklu jednotlivých válců v kombinaci s údaji ze snímače vačkové hřídele lze 

určit, u kterého válce výpadek nastal. 

Je třeba si uvědomit, že nerovnoměrné otáčení klikové hřídele nemusí být způsobeno pouze 

výpadkem spalování, ale také např. při použití sněhových řetězů nebo vlivem nerovného 

povrchu vozovky. K odlišení těchto příčin lze použít snímač zrychlení na karoserii nebo velmi 

podrobný snímač polohy klikové hřídele. 

Lamda před katal. Lamda za katal. 

Obrázek 7: Průběhy napětí v čase u lambda-sond při nefunkčním katalyzátoru [3] 

Obrázek 8: Induktivní snímač s impulzním kolem [18] 
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3.3.2 KONTROLA VÝPADKŮ VE SPALOVÁNÍ 

Podmínkou kontroly je více než 20% paliva v nádrži a otáčky motoru pod 4500ot/min. Zásah 

řídící jednotky je závislý na počtu otáček, které kliková hřídel vykoná mezi jednotlivými 

výpadky. Systém je schopen rozpoznat výpadek během jedné otáčky klikového hřídele. Pokud 

výpadek nastane v cyklu 200-1000 otáček, pak je vysoké riziko poškození katalyzátoru. Dojde 

k přerušení dodávky paliva do válce, je vypnuta lambda regulace a závada je signalizována 

blikáním kontrolky MIL po dobu, kdy výpadky katalyzátor ohrožují. Jakmile závada přestane 

ohrožovat katalyzátor, kontrolka  bude pouze svítit. 

 

Pokud k závadě dojde při cyklu 1000-4000 otáček, je pravděpodobné zvýšení emisí. Závada je 

uložena do paměti bez rozsvícení kontrolky MIL. Pokud se závada opakuje v následujícím 

cyklu, pak dojde k rozsvícení kontrolky MIL. Výpadky ve spalování nastávají většinou 

v důsledku závady na zapalování nebo chybným složením směsi. 

 

3.4 FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE 

K odpařování paliva v palivové nádrži dochází, vlivem teploty okolí, ohřátého paliva, které se 

vrací zpětným vedením do nádrže a také vlivem poklesu tlaku při jízdě ve větších nadmořských 

výškách. Pokud výpary unikají, dostávají se do ovzduší uhlovodíky a vozidlo by tak nemuselo 

splňovat limity. 

Při vypnutém motoru jsou výpary zachycovány filtrem s aktivním uhlím. Tento filtr je spojen 

se sacím potrubím pomocí regeneračního ventilu a uzavíracím ventilem s okolním prostředím. 

Po zapnutí motoru se regenerační ventil otevře, je otevřen také uzavírací ventil, který umožní 

nasáti vzduchu z okolí do filtru. Tím dojde k obnovení filtru s aktivním uhlím. 

 

 

Obrázek 9: Porovnání signálu z induktivního snímače klikového hřídele (červený) a 

hallova snímače vačkového hřídele (zelený) [14] 
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3.4.1 KONTROLA TĚSNOSTI ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE 

Kontrola se provádí tak, že je během chodu motoru uzavřen uzavírací ventil a současně je 

otevřen i regenerační ventil. Pokud je systém bez netěsností, pak se vytvoří podtlak, který 

zaznamená tlakový snímač v palivové nádrži. Pokud by některý z ventilů selhal, mohl by 

vzniknout nebezpečný podtlak nebo přetlak. Proto je v nádrži instalován také pojistný ventil. 

3.5 FUNKCE SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU 

Funkce sekundárního vzduchu se spíná při startu motoru a zahřívání. Jejím účelem je přivést 

dodatečně vzduch do výfukového potrubí, kde se jeho spálením snižuje obsah uhlovodíků a 

oxidu uhelnatého. Zároveň dochází  rychleji k zahřátí katalyzátoru na provozní teplotu, která je 

zhruba 260°C. Mimo tento způsob je možné zahřívat katalyzátor také elektricky. Toto řešení je 

však nákladné. Systém je tvořen dmychadlem sekundárního vzduchu, které přivádí vzduch do 

výfukového potrubí přes ventil sekundárního vzduchu. 

Protože kontrolu funkce toho systému řeší OBD II a EOBD jinak, budou níže popsány dva 

způsoby. 

3.5.1 KONTROLA FUNKCE SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU - OBD II 

Systém je kontrolován pomocí lambda-sondy. Pokud lambda-sonda nenaměří minimální průtok 

předepsaný výrobcem, je vyhodnocena závada. Častým řešením je zapnutí dmychadla 

sekundárního vzduchu na jeden a půl minuty, přičemž řídící jednotka nereaguje na přebytek 

vzduchu, o kterém ji informuje lambda-sonda. Množství sekundárního vzduchu je měřeno 

lambda-integrátorem. 

3.5.2 KONTROLA FUNKCE SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU  - EOBD 

Kontrola systému probíhá přes elektrický okruh dmychadla sekundárního vzduchu. Z napětí 

řídící jednotka zjišťuje otáčky dmychadla a jeho technický stav. Takto lze sledovat také funkci 

ventilu sekundárního vzduchu, protože se mění výkon dmychadla. Do systému může být 

umístěn také měřič hmotnosti vzduchu. 

3.6 FUNKCE SYSTÉMU RECIRKULACE SPALIN 

Systém recirkulace spalin slouží k přimíchání výfukových plynů do palivové směsi. Výfukové 

plyny mohou tvořit až 10% směsi. Dojde tak ke snížení teploty ve spalovacím prostoru snížení 

obsahu kyslíku, zvýšení koncentrace inertních plynů (dusíku a vodní páry a oxidu uhličitého) a 

tím ke snížení emisí oxidů dusíku. Systém je zpravidla ovládán pneumaticky pomocí ventilu 

recirkulace spalin (EGR - exhaust gas recirculation). Systém EGR umožňuje vznětovým 

motorům plnit limity normy EURO V. 

Recirkulace probíhá pouze za určitých provozních podmínek, a to při zahřátém motoru a 

středním zatížení. Recirkulace nikdy neprobíhá při volnoběhu. Při snížení teploty spalování 

dochází k nárůstu emisí pevných částic, a proto musí být k tomuto systému použit i filtr 

pevných částic. Můžeme rozlišovat nízkotlaké a vysokotlaké EGR. Při nízkotlakém EGR jsou 

výfukové plyny odebírány až po průchodu filtrem pevných částic. Plyny tak mají nízký tlak a 

teplotu a je možné použít plastové potrubí a gumová těsnění. Oproti tomu při vysokotlakém 

EGR jsou výfukové plyny odebírány ještě před filtrem pevných částic. Plyny mají vysoký tlak 

i teplotu a musí tak být použito kovové potrubí. Přítomné pevné částic mohou zanášet potrubí 

a omezovat jeho průchodnost. 
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3.6.1 KONTROLA FUNKCE SYSTÉMU RECIRKULACE SPALIN 

Kontrolu je možné provést dvěma způsoby. Jednou z možností je otevřít krátce ventil při 

snižování otáček motoru a sledovat zvýšení tlaku v sacím potrubí, které potvrzuje správné 

fungování systému. Druhou možností je instalace teplotního čidla do EGR ventilu. Při 

zavřeném ventilu by měla být teplota přibližně stejná, jako teplota nasávaného vzduchu. Při 

otevření ventilu teplota stoupá úměrně s množstvím výfukových plynů procházejících ventilem. 

 

Obrázek 10: Porovnání konstrukce nízkotlakého a vysokotlakého EGR [8] 

Obrázek 11: EGR ventil s klapkou [10] 
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4 KOMUNIKACE TESTERU S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU 

4.1 KONEKTOR CARB 

Konektor byl poprvé použit roku 1996 americkými výrobci automobilu GT a Ford. Nebylo u 

něj ovšem jednotné obsazení pinů ani nebylo dáno jeho umístění. Z toho plyne, že ne každé 

vozidlo vybavené konektorem CARB je kompatibilní s EOBD. 

Norma udává polohu konektoru tak, že musí být přístupný z místa řidiče. Velmi často bývá k 

nalezení např. pod volantem. Tvar diagnostické zásuvky je také normalizovaný. 

Tabulka 2: Funkce jednotlivých pinů [11] 

Číslo pinů Funkce 

1,8,9,13 Norma nedefinuje obsazení 

2,10 Přenos dle normy SAE J 1850 

3,11,12 Datová sběrnice vozidla (propojení řídící jednotky) 

7 K - line 

15 L - line 

4 Kostra vozidla (karoserie) 

5 Kostra signálu 

6 CAN HIGH (ISO 15031-3) 

14 CAN LOW (ISO 15031-3) 

 

4.2 KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY 

4.2.1 ISO 9141-2, ISO 14230-4 (KWP 2000) 

ISO 9141-2 je jedním z nejrozšířenějších komunikačních protokolů používaných v evropských 

automobilech. Komunikace je zajišťována pomocí dvou linek K a L obsazených na 7 a 15 pinu 

konektoru CARB. 

K-line, poskytuje obousměrnou komunikaci a je tedy hlavní komunikační linkou. L-line je 

pouze jednosměrná a je používána k inicializaci spojení. Některá vozidla L-line nepoužívají a 

celou komunikaci vedou pouze přes K-line. Hlavní nevýhodou tohoto protokolu je pomalá 

inicializace spojení. 

Obdobně funguje protokol ISO 14230-4, který umožňuje rychlejší inicializaci. 

4.2.2 SAE J1850 PWM 

Tento protokol využívá pulzní šířkové modulace (PWM) se symetrickou komunikační linkou. 

Je používán ve vozech Ford a jsou pro něj vyhrazeny linky s označením BUS+ a BUS - , jimž 

jsou přiřazeny piny 2 a 10. 

Obrázek 12: Konektor CARB s 

číslováním jednotlivých pinů [11] 
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4.2.3 SAE J1850 VPW 

U toho protokolu se rovněž využívá pulzní šířková modulace, ale šířka impulzu je variabilní. 

Komunikace probíhá pouze po lince BUS +. Protokol je využíván u vozidel General Motors 

nebo Daimler Chrysler. 

4.2.4 SAE J2248 CAN, ISO 15764-4 CAN 

Protokoly pracují na symetrické komunikační lince CAN. Výhodou je vysoká rychlost přenosu 

a odolnost vůči rušení. Označení komunikačních linek je CAN-HIGH a CAN-LOW, jimž jsou 

přiřazeny piny 6 a 14. 

CAN (Controller Area Network) sběrnice slouží pro komunikaci řídících jednotek vozu se 

senzory a akčními členy. Data jsou posílány v rámcích tzv. framech a jsou opatřeny 

identifikátorem, který určuje prioritu a obsah zprávy. 

4.3 TYPY DIAGNOSTICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Diagnostická zařízení můžeme v základu rozdělit na univerzální diagnostické přístroje a 

specializovaná zařízení. Dalším možným rozdělením je na volně prodejná zařízení a na zařízení 

značková určená pro použití v autorizovaných servisech. 

Specializovaná zařízení jsou určena pouze pro jednu značku či jeden koncern vozidel. 

Nemohou být použita na vozidla jiných značek. Jejich výhodou však je, že kromě 

standardizovaných protokolů OBD umějí komunikovat s řídící jednotkou také podle 

speciálních protokolů vytvořených výrobci a umožňují tak daleko detailnější nastavování a 

programování řídící jednotky. 

Univerzální diagnostická zařízení jsou schopna komunikovat s více druhy automobilů v různé 

míře. Např. níže popisovaná univerzální diagnostika Delphi je schopna kromě komunikace 

v rámci OBD také programování a zápisu do řídící jednotky, v případě, že to daná řídící 

jednotka dovoluje. 

4.4 SKLADBA CHYBOVÝCH KÓDŮ DTC 

DTC jsou zobrazovány jako 5-timístné alfanumerické kódy. Na první pozici se nachází vždy 

písmeno, které sděluje, jaké části vozu se závada týká.  

P (powertrain) reprezentuje pohonnou soustavu, převodové ústrojí a jsou zde zahrnuty také 

všechny systémy ovlivňující tvorbu emisí. 

B (body) zastupuje systémy karoserie, jako např. světla nebo klimatizaci. 

C (chassi) oznamuje závadu na podvozku, systému kontroly trakce nebo systému aktivního 

podvozku. 

U (z dřívějšího undefined – nedefinováno) charakterizuje chybu komunikace (network) 

Pozice 2 nabývá hodnoty 0,1,2,3. Význam 0 je, že kód je daný normou a je pro všechny výrobce 

společný. Pokud je hodnota 1 nebo 2, DTC kód je daný výrobcem a může mít různý význam. 

Hodnota 3 je pro rezervované DTC. 
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Pozice 3 je závislá na hodnotě pozice 1 a identifikuje podřazený systém, ve kterém chyba 

nastala. Pro P na pozici 1 je význam možných hodnot následující: 

0- Systém jako celek 

1- Palivový systém, sání vzduchu 

2- Vstřikování 

3- Zapalování a výpadky 

4- Kontrola emisí – katalyzátor 

5- Měření rychlosti motoru/vozidla 

6- Microprocesor 

7- Převodové ústrojí 

8- Převodové ústrojí 

Význam pozice 4 a 5 vychází z pozic 1 a 3 a blíže definuje chybu. 

Příkladem vyložení významu tak může být např. kód P0201 – Pohonná soustava, 

normalizovaný DTC, závada vstřikování, chyba vstřikování na 1. válci [13]. 

4.5 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY 

U systémů EOBD a OBD II jsou definované diagnostické režimy (MOD normou SAE J 1979. 

Po připojení diagnostického zařízení a zapnutí zapalování dojde k iniciaci spojení a následně je 

možné pracovat v jednotlivých režimech. 

Interpretace jednotlivých režimů je závislá na diagnostickém testeru. Správně by každý 

diagnostický přístroj měl informace podávat stejně, ale pro některé přístroje je problémové 

zobrazování tzv. PID dat. 

4.5.1 PID (PARAMETR IDS) 

Je dvoumístný hexadecimální kód, který je vztažen ke konkrétní měřené a hodnotě a 

konkrétnímu režimu. Některé PID se mohou mezi výrobci lišit. Norma EOBD definuje PID pro 

režimy 1, 2, 5, 6 a 9. 

PID obsahuje informace o stavu monitorované komponenty, aktuální měřené hodnoty ze 

snímačů, stav akčních členů a diagnostické hodnoty ze snímačů. 

4.5.2 MOD 1 – MĚŘENÉ HODNOTY 

Tento režim umožňuje sledovat naměřené hodnoty v reálném čase. Hodnoty je také možné 

sledovat v měřících blocích. Testy se standardně provádějí na zahřátém motoru, není-li 

výrobcem stanoveno jinak. 

Může být měřena rychlost vozidla, otáčky motoru a jeho teplota, složení směsi nebo hodnoty 

z lambda-sond. 

4.5.3 MOD 1 - 01 – READINESS 

Pohotovostní kód P1000 – Readiness je osmimístné číslo vyjadřující stav trvale sledovaných 

komponent, které mají vliv na emisní hodnoty (popsáno výše). Význam hodnot na jednotlivých 

pozicích je pevně daný.  
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Tabulka 3: Význam jednotlivých pozic Readiness kódu [13] 

Pozice Význam 

1 Zpětné vedení výfukových plynů 

2 Vyhřívání lambda-sondy 

3 Lambda-sonda 

4 Klimatizace 

5 Systém sekundárního vzduchu 

6 Odvětrávání palivové nádrže 

7 Vyhřívání katalyzátoru 

8 Katalyzátor 

 

Pokud je na dané pozici 0, je test daného systému v pořádku. Hodnota 1 na pozici říká, že test 

neprošel. Kód 01000000 např. znamená, že je závada na vyhřívání lambda-sondy. 

4.5.4 MOD 2 – FREEZE FRAME 

Freeze frame jsou data popisující podmínky, za jakých došlo k závadě a uložení DTC kódu. 

Jedná se např. o tlak v sacím potrubí, rychlost vozidla nebo otáčky motoru. Kontrolní orgány 

také mají možnost z ujetých kilometrů zjistit, jak dlouho je vozidlo provozováno se závadou 

(rozsvícená kontrolka MIL), jako nezpůsobilé k silničnímu provozu. 

4.5.5 MOD 3 – PAMĚŤ TRVALÝCH ZÁVAD 

Pokud se vyskytuje závada v této paměti, je rozsvícena kontrolka MIL. Mezi trvalé závady patří 

i závady, které se vyskytují pravidelně při určitých podmínkách nebo trvají po určitou dobu. 

Pro hodnocení stavu vozidla úřady jsou směrodatné pouze trvalé závady. 

4.5.6 MOD 4 – MAZÁNÍ PAMĚTI ZÁVAD 

Tento režim umožňuje odstranit DTC z paměti MOD 2, 3, 5 a 7. DTC kódy nelze mazat 

samostatně, předpisy to nepovolují. Vždy musí být smazána kompletně celá paměť. Smazána 

jsou také Freeze frame data.  Závada může být odstraněna i samotnou jednotkou, pokud se 

nevyskytne po stanovený počet jízdních cyklů. Pokud je propojeno více řídících jednotek, jsou 

při příkazu smazání dat smazány chybové záznamy ze všech jednotek 

4.5.7 MOD 5 – HODNOTY LAMBDA 

Zobrazuje hodnoty posledních testů lambda-sond, konkrétně prahová napětí bohatá-chudá 

směs, horní a spodní napětí, dobu přechodu bohatá-chudá, a chudá-bohatá směs, čas mezi 

dvěma přechody a hodnoty minimální a maximálního napětí při testu. 
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4.5.8 MOD 6 – PRŮBĚŽNÝ TEST 

Tento režimu si definuje výrobce sám (není definován normou). Informace o tomto režimu lze 

nalézt v dílenské příručce každého vozu. Může se tedy stát, že tyto funkce nejsou zahrnuty 

v programu diagnostického zařízení. Jsou zde zobrazovány hodnoty těch funkcí, které nejsou 

trvale sledovány. 

4.5.9 MOD 7 – PAMĚŤ SPORADICKÝCH ZÁVAD 

Pokud je závada registrována poprvé, je zapsána do této paměti závad. Záznam v této paměti 

nezpůsobí rozsvícení kontrolky MIL. Následně je pozorováno, zda se závada vyskytne znovu. 

Pokud se opakuje během více jízdních cyklů, je zapsána do paměti trvalých závad a je 

rozsvícena kontrolka MIL. 

4.5.10 MOD 8 – TESTY AKČNÍCH ČLENŮ 

Tento režim není povinný a není tak výrobci příliš podporován. Např. vozy koncernu 

Volkswagen ji podporují. V praxi je tato funkce EOBD málo používaná. 

4.5.11 MOD 9 – IDENTIFIKACE VOZIDLA 

U novějších vozů nabízí tento režim možnost zjistit VIN, CIN nebo CVN.  

VIN (vehicle identification number) je 17-timístné číslo, které jednoznačně identifikuje 

vozidlo. Bývá vyraženo na štítku připevněném na karoserii nebo na karoserii samotné. Je z něj 

možné vyčíst výrobce a druh vozidla. 

CIN (calibration identification number) a CVN (calibration verification number) se týkají řídící 

jednotky a jejího firmware.  CIN sděluje verzi softwaru, CVN slouží pro kontrolu narušení 

integrity dat např. chiptuningem. 

 

4.5.12 MOD 10/0XA – PAMĚŤ HISTORIE ZÁVAD 

Do této paměti se ukládají záznamy z pamětí MOD 3 a MOD 7, které již byly smazány, ale 

byly natolik vážné, že je nutné ověření jejich nenastání v několika dalších jízdních cyklech. 

Záznamy v této paměti nemohou být smazány použitím MOD 4. 
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5 UKÁZKA PRÁCE S UNIVERZÁLNÍ DIAGNOSTIKOU DELPHI 

DS150R 2014 

5.1 POPIS DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Ukázka práce se sériovou diagnostikou byla provedena na univerzálním diagnostickém zařízení 

Delphi DS150R 2014, zapůjčeného z autoservisu SOFIP. 

 

Tento diagnostický tester propojí automobil s notebookem či tabletem a pomocí příslušného 

softwaru umožní jeho diagnostiku. Systém umožňuje diagnostikovat auta více než 60 světových 

výrobců a mezi jeho funkce patří: 

- čtení a mazání paměti závad 

- čtení a vykreslování hodnot v reálném čase do grafů 

- zhotovování diagnostických protokolů 

- zobrazení VIN kódu vozidla 

- sledování napětí baterie 

- testování akčních členů 

 

5.2 UKÁZKA NĚKTERÝCH FUNKCÍ DIAGNOSTIKY 

5.2.1 TESTY AKČNÍCH ČLENŮ 

Jak bylo popsáno výše, tento režim není ve vozidlech povinný a není tak většinou výrobci 

podporován. Vozy koncernu Volkswagen však tuto možnost podporují. Kvůli stáři automobilu 

byla možnost provedení kontroly pouze ventilu recirkulace spalin a ventilu vstřikování. Jejich 

funkčnost byla ověřena při zapnutém zapalování a vypnutém motoru. Tester vysílá jednotkový 

signál, který způsobí otevírání a zavírání ventilů, které lze ověřit jednoduše poslechem, protože 

cvakání ventilů je slyšitelné. Dále je možné ventil vymontovat a jeho funkčnost zkontrolovat i 

vizuálně. 

  

Obrázek 13: Diagnostický tester Delphi DS150R [15] 
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5.2.2 SLEDOVÁNÍ DAT V REÁLNÉM ČASE 

Diagnostika Delphi umožňuje sledování údajů v reálném čase a jejich vykreslování do grafů. 

Na obr. 15 je sledování napájecího napětí řídící jednotky. Výchylky v průběhu jsou způsobeny 

změnou zatížení, jako je například zapnutí světel nebo klimatizace. Dále proběhlo sledování 

teploty chladicí kapaliny, otáček motoru a polohy plynového pedálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Obrazovka testování akčních členů 
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. 

Obrázek 15: Sledování napájecího napětí řídící jednotky 

Obrázek 16: Sledování teploty chladicí kapaliny 
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Obrázek 17: Sledování otáček motoru 

Obrázek 18: Sledování polohy plynového pedálu 
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5.2.3 TVORBA DIAGNOSTICKÝCH PROTOKOLŮ 

Diagnostika Delphi také umožňuje velmi snadno vytvářet protokoly z chybových kódů a 

naměřených hodnot. Zákazník tak může dostat přehledný dokument, z kterého bude jasně 

patrné, jaké závady se na voze vyskytovaly a jaké úkony byly na vozidle provedeny.  

 

Výhodou pro servis je velmi přehledná evidence prováděných oprav. Program jednotlivé 

protokoly ukládá ve formátu PDF dle SPZ vozidla a data měření.  

 
Obrázek 20: Ukázka přehledného ukládání protokolů 

Obrázek 19: Obrazovka vytváření protokolů 
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5.3 HLEDÁNÍ ZÁVADY U VOZU ŠKODA OCTAVIA I 

Pozorovaným vozem byla Škoda Octavia I s rokem výroby 1998 a motorem 1.6l AKL 74kW. 

Tabulka 4: Technická specifikace motoru [16] 

 

 

Obrázek 21: Motor 1.6l AKL 74kW [16] 

Motorová řada: EA 113 

Druh: Řadový čtyřválec 

Obsah: 1595 cm3 

Vrtání: 81 mm 

Zdvih: 77,4 mm 

Kompresní poměr: 10,3 : 1 

Jmenovitý výkon: 74kW 

Řídící jednotka motoru: Simos 

Počet ventilů na válec: 2 

Čištění výfukových plynů: Lambda-regulace, 1 katalyzátor 
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Při nastartování se vozidlo zpočátku chovalo standardně. Po zahřátí motoru na provozní teplotu 

(90ºC) však velmi špatně reagovalo na přidání plynu. Motor se při rozjezdech “dusil“ nebo 

naopak samovolně zvyšoval otáčky. Pokud došlo ke zhasnutí motoru při volnoběhu, další start 

byl možný jen s velkými obtížemi. Motor po té neběžel hladce a  došlo ke zvýšení kouřivosti.  

5.3.1 PŘIPOJENÍ DIAGNOSTICKÉHO TESTERU A INICIALIZACE SPOJENÍ 

Po připojení k vozidlu a spuštění programu  se otevře následující obrazovka, vyzývající 

k zadání údajů o vozidle. 

 

Obrázek 22: Vstupní obrazovka 

Kolonka typ systému značí řídící jednotku, do které se bude připojení inicializovat. Kód motoru 

je třeba správně vyplnit. Při uvedení nesprávného kódu by nemuselo dojít k úspěšnému 

připojení. Pod položkou systém se rozumí systém  řídící jednotky vstřikování. 

Po potvrzení údajů se otevře okno, které sděluje podmínky připojení diagnostiky. Především 

nutnost zapnutého zapalování nebo spuštěného motoru. 
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Obrázek 23: Podmínky připojení diagnostiky 

Po kliknutí na  tlačítko “v pořádku“ systém bude procházet jednotlivé komunikační protokoly 

a pokoušet se o spojení. Pokud mu řídící jednotka odpoví, pak obrazovka ohlásí úspěšné 

spojení. 

Následně je možné vybrat z levého panelu jednotlivé úkony. Význam ikon je následující viz 

obr. 24. 

1) Zobrazení DTC kódu v řídící jednotce. 

2) Mazání DTC kódů 

3) Zobrazení údajů v reálném čase 

4) Přizpůsobení řídící jednotky 

5) Testování akčních členů 

6) Zápis do řídící jednotky 
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Obrázek 24: Obrazovka po navázání komunikace 

5.3.2 ZOBRAZENÍ CHYBOVÝCH KÓDŮ 

Jako první  byly zobrazeny chybové kódy. V paměti se nalézalo pět závad týkajících se 

lambda-sondy a senzoru otáček klikového hřídele. 

Obrázek 25: Chybové kódy uložené v řídící jednotce 
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Nahlédnutím do dílenské příručky vozu lze zjistit bližší informace k jednotlivým chybovým 

kódům. 

Pro kód 00513 se jedná o chybu žádného nebo nesmyslného signálu z induktivního snímače 

otáček. Jako možné příčiny chyby jsou uvedeny  přerušené vedení, vadný snímač nebo vadná 

řídící jednotka.  Projevy závady mohou být  zhasnutí nebo obtížné startování motoru, což 

odpovídá popisu závady. 

Pro kód 00525 jde o chybu lambda-sondy značící žádný signál, nesmyslný signál nebo signál 

mimo toleranci. Příčinou může být  vadná lambda-sonda,  přerušené vedení, koroze vlivem 

vlhkosti na svorkovnici, vadné vyhřívání nebo vadná řídící jednotka. Projevem může být 

zvýšené množství emisí,  zvýšená spotřeba paliva a problémy při volnoběhu.  

Kód 00537 je chybou lambda-regulace, tedy je přímým důsledkem chybného signálu z  lambda-

sondy.  Jako další možné příčiny jsou uvedeny vadný  elektromagnetický ventil nádobky 

s aktivním uhlím, vadný vstřikovací ventil (ventily) nebo vadný regulátor tlaku paliva. 

Projevem jsou pak nedostatky v chodu motoru při jízdě. 

Zde je na místě podotknout, že diagnostikovaný vůz nemá  dvě lambda-sondy, jak je 

popisováno v kapitole funkce lambda-sond výše. Starší typy vozidel jsou vybaveny pouze 

jednou lambda-sondou před katalyzátorem, která primárně slouží k ovlivňování tvorby 

palivové směsi. 

5.3.3 ODSTRANĚNÍ ZÁVADY A VÝSLEDNÉ SHRNUTÍ 

Snímač otáček a lambda sonda byly odpojeny a byla proměřena kabeláž, která se ukázala být 

v pořádku. Protože závada řídící jednotky je poměrně neobvyklá,  došlo k výměně snímače 

Obrázek 26: Obrazovka DTC po provedení opravy 
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otáček i lambda-sondy. Po vymazání paměti závad a testovací jízdě se potvrdilo, že je závada 

skutečně odstraněna. Auto se chovalo standardně a v paměti závad se nevyskytl záznam. 

Otázkou je, jak mohlo dojít k poruše dvou důležitých komponent zároveň. Odpověď dává 

dílenská příručka. Při poruše snímače otáček klikového hřídele umí řídící jednotka vycházet 

z hallova snímače otáček vačkového hřídele jako s náhradní hodnotou. Chod motoru sice nebyl 

zcela ideální, ale odchylky byly tak nepatrné, že si jich řidič nevšiml. Auto také nebylo denně 

provozováno, ale mělo delší doby stání (v řádu týdnů) mezi jízdami, jimž byly horší starty 

přičítány. Snímač tak byl patrně vadný již delší dobu. Při pokusném odpojení snímače 

vačkového hřídele už motor nebyl schopen startu, což potvrdilo, že řídící jednotka skutečně 

vycházela z hodnot tohoto snímače. 

Problémy nastaly až po závadě lambda-sondy.  Jak již bylo řečeno, lambda-sonda slouží k řízení 

bohatosti směsi.  Při chybějícím nebo špatném signálu  řídící jednotka nemá zpětnou vazbu a 

je vytvářena směs o chybném složení, což způsobovalo zmíněnou kouřivost a v kombinaci 

s nefunkčním  snímačem otáček i ostatní problémy popsané výše. 

Zajímavostí byl v tomto případě výskyt závady až po zahřátí motoru. Vysvětlení je opět 

k nalezení v dílenské příručce. Lambda-sonda pracuje až od určité teploty (300ºC). V době od 

startu studeného motoru, až do zahřátí lambda-sondy pracuje řídící jednotka s pevnou hodnotou 

uloženou ve své paměti. Jakmile je  lambda-sonda  zahřátá, řídící jednotka přejde na řízení 

složení směsi podle jejího signálu. Systém vozu se tedy dokázal vypořádat s jedním nefunkčním 

prvkem, ale po zahřátí a projevení druhé závady přešel automobil do nouzového režimu.
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ZÁVĚR 
V současnosti vlastnictví auta již není ničím výjimečným a mnohé domácnosti vlastní i více 

než jeden automobil. Podíl emisí vytvářených silniční dopravou tak tvoří nezanedbatelnou část 

světové produkce znečištění ovzduší. OBD pracuje dle mého názoru s bravurní myšlenkou, že 

pokud chceme něco změnit, měli bychom začít u sebe. Systémy jsou poměrně bezúdržbové a 

v případě vzniku problému umí upozornit řidiče. Každý zodpovědný řidič tak má možnost se 

správnou údržbou svého vozidla podílet na omezení vzniku škodlivin, ale také snížit svou 

spotřebu a v neposlední řadě také zvýšit bezpečnost.  Nevýhodou by mohla být cena některých 

komponent např. katalyzátorů a filtrů pevných částic, která může některé řidiče odrazovat od 

výměny a hledat možnosti, jak daný problém obejít. 

Na praktické ukázce  hledání závady na vozidle, možnost připojení  diagnostiky a vyčtení 

paměti závad  velmi ulehčila hledání příčiny poruchy.  V mém případě dokonce poukázala 

přímo na obě vadné součástky. Hledání příčiny ručně pouze proměřováním jednotlivých 

komponent by stálo zcela jistě mnohem více času. S použitím diagnostiky zabrala celá oprava 

přibližně dvě hodiny. Dále bych chtěla upozornit na skutečnost, že diagnostikované auto má 

oproti novějším typům vozidel omezenější možnosti signalizace závady, např. nemá kontrolku 

MIL. Je tedy možné, že  v případě novějšího vozidla by byla odhalena již počáteční závada a 

k popisované situaci by vůbec nedošlo. 

S dalším vývojem  systémů automobilu, ať už komfortních, bezpečnostních či emisních lze 

očekávat jejich pokrytí systémy palubní diagnostiky. V případě rozvoje a rozšíření 

elektromobilů dojde k zániku primární funkce OBD tedy kontrolování těch částí spojených 

s tvorbou výfukových plynů.  Patrně však lze očekávat použití  některých současných funkcí 

jako např. kontroly klimatizace, airbagů nebo podvozku a vývoj nových systému, např. pro 

sledování různých parametrů baterie a elektromotoru.
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λ [-] koeficient přebytku vzduchu 

OBD  On-Board Diagnostic 

EOBD  Europe On-Board Diagnostic 

CAA  Clear Air Act 

CARB  California Air Resources Board 

MIL  Malfunction Indicator Light 

CAN  Controller Area Network 

SAE  Society of Automobile Engineers 

MVEG  Motor Vehicle Emission Group 

IAD  Individuální Automobilová Doprava 

SRC  Selective Catalytic Reduction 

DTC  Diagnostic Trouble Codes 

EGR  Exhaust Gass Recirculation 

PMW  Pulse Width Modulation 

VPW  Variable pulse width modulation 

PID  Parametr ID‘s 

VIN  Vehicle Identification Number 

CIN  Calibration Identification Number 

CVN  Calibration Verification Number 

 


