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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

Kod modułu: D.II.6 

Nazwa przedmiotu:  
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Kod przedmiotu: 
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INSTYTUT POLITECHNICZNY 
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Forma studiów: 
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Profil kształcenia: 
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Specjalność: 
ELEKTROMECHANIKA 
SAMOCHODOWA 

Rok / semestr:  
3/6 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  
(wpisać 
jakie) 

Wymiar 
zajęć 
 

7,5 - 15 - - - 

 
Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski 

Prowadzący zajęcia 
 

prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o systemach transmisji danych  
i protokołów opisujących przesyłanie i przetwarzanie danych w pokładowych 
systemach diagnostycznych pojazdów samochodowych 

Wymagania wstępne 
 

Posiada wiedzę z zakresu: budowy i eksploatacji samochodów, miernictwa  
i systemów pomiarowych, podstaw informatyki, elektrotechniki, elektroniki  
i automatyki samochodowej. 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

dla 
kierunku 

01 
Ma wiedzę z zakresu stosowanych układów informatycznych w budowie pojazdów 
samochodowych  

K1P_W03 
K1P_W04 

02 
Ma wiedzę o wybranych pojazdach samochodowych w zakresie stosowanej 
Diagnostyki pokładowej. Zna i rozumie zasady jej funkcjonowania, strukturę i sposoby 
przesyłania danych. 

K1P_W14 
K1P_W15 

03 
Potrafi posługiwać się technologiami informatycznymi do wyszukiwania uszkodzeń w 
pojazdach na podstawie kodu błędów OBDII i dokumentacją w wersji elektronicznej 

K1P_U05 

04 Potrafi zdiagnozować stan pojazdu z wykorzystaniem czytnika kodów błędów EOBD K1P_U18 

05 
Potrafi wykorzystać odpowiednie programy i techniki komputerowe do lokalizacji 
uszkodzeń w zespołach i układach pojazdu samochodowego zorientowanych na kody 
błędów 

K1P_U19 

06 
Potrafi postępować zgodnie z obowiązującymi standardami w diagnozowaniu 
pojazdów samochodowych 

K1P_K05 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
 
Zastosowanie magistral danych i protokołów transmisji w pojazdach. Protokoły i standardy systemów 
transmisji danych, magistrale danych w pojazdach samochodowych. Protokoły transmisji ISO TP, struktura 
komunikatu, sterowanie przepływem, monitorowanie czasu, wykrywanie i korekcja błędów. Protokoły 
diagnostyczne KWP 2000 i UDS, zapisywanie i odczytywanie bloków danych. Diagnostyka pokładowa OBD 
wg ISO 15031. Informacja diagnostyczna i komunikacja w systemie OBD II. Odczytywanie w sterowniku 
pamięci błędów i słów danych. Kody błędów w OBD – poznanie podstawowych rodzajów błędów dla 
układów pojazdów samochodowych. Transmisja informacji diagnostycznej w systemie OBDII, budowa 
interfejsu komunikacyjnego PWM wg SAE J1850, interfejs komunikacyjny VPW, standard ISO 9141-2, Port 
diagnostyczny DLC. Diagnostyczny tryb pracy systemu OBDII, rozszyfrowywanie kodów błędów. 
Właściwości funkcjonalne i badania standardowe czytnika kodów OBDII, programowe czytniki informacji. 
 
Laboratorium 
Poznanie standardowych systemów transmisji danych w pojazdach samochodowych. 
Poznanie budowy i zasady działania systemu OBD II. 
Transmisja informacji diagnostycznych i komunikacji w systemie OBD. 
Budowa i funkcjonowanie standardowych czytników kodów OBDII. 
Identyfikacja błędów w pojazdach z wykorzystaniem czytnika kodów błędów w określonych zespołach  
i układach samochodu wybranej marki i typu 
 

 

Literatura podstawowa 

Zimmermann W., Schmidgall R.; Magistrale danych w pojazdach. Protokoły 
i standardy. Wkił. Warszawa 
Merkisz J., Mazurek St.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów 
samochodowych.. Wkił. Warszawa. 

Literatura uzupełniająca 
 

Instrukcje obsługi systemu OBDII różnych producentów czytników kodów 
błędów. 

 
 
 

Metody kształcenia 

Wykład z prezentacja multimedialną, rozwiązywanie zagadnień dotyczących zasad 
działania OBD , magistrali danych  i protokołów transmisji w pojazdach. 
Przedstawienie sposobów odczytywania w sterowniku  pamięci błędów i danych . 
Poznanie podstawowych  rodzajów błędów dla układów pojazdów 
samochodowych. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 
 

Poznanie zasad funkcjonowania systemów informatycznych w pojazdach 01, 02 
Przeprowadzenie diagnozowania wybranych pojazdów z wykorzystaniem EOBD II 03, 04, 05, 06 
Dokonanie analizy pomiarów diagnostycznych 04 
Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Wykład –   sprawdziany  w czasie trwania semestru oraz egzamin 
Ćwiczenia – sprawozdania  
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   
Udział w wykładach 7,5 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 7,5 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* 15 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

1,2 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


