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MoMožžnosti kontroly palubných nosti kontroly palubných 
elektronických systelektronických systéémov vozidiel mov vozidiel 
pri TKpri TK

 PalubnPalubnáá diagnostika diagnostika –– zzáákladnkladnéé pojmy, definpojmy, definííciacia
 MoMožžnosti pounosti použžitia itia palubnejpalubnej diagnostikydiagnostiky
 MoMožžnosti kontroly palubných elektronických systnosti kontroly palubných elektronických systéémov mov 

vozidiel pri TKvozidiel pri TK
 Analýza moAnalýza možžnostnostíí prepojenia prepojenia –– diagnostický modul diagnostický modul ––

kontrolnkontrolnéé stanovisko stanovisko 
 Analýza sAnalýza súúččasnej ponuky diagnostikyasnej ponuky diagnostiky elektronických elektronických 

systsystéémov automobilovmov automobilov na Slovenskom trhu, na Slovenskom trhu, software, software, 
dostupnosdostupnosťť, ekonomick, ekonomickéé hhľľadisko adisko 

 PrezentPrezentáácia diagnostickcia diagnostickéého zariadenia ho zariadenia Bosch Bosch KTS 540KTS 540
 CelkovCelkovéé zhodnotenie zzhodnotenie z technicktechnickéého aho a ekonomickekonomickéého ho 

hhľľadiska za sadiska za súúččasnasnéého stavu podnikateho stavu podnikateľľskskéého prostrediaho prostredia

Doplnkové školenie pre 
kontrolných technikov a 
prevádzkovateľov STK
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PalubnPalubnáá diagnostika diagnostika ––
zzáákladnkladnéé pojmy, definpojmy, definííciacia

•• PalubnPalubnáá diagnostikadiagnostika –– je relevantnou sje relevantnou súúččasasťťou automobilovej diagnostiky, ou automobilovej diagnostiky, 
kde za pomoci vhodnkde za pomoci vhodnéého diagnostickho diagnostickéého zariadenia pripojenho zariadenia pripojenéého k ho k 
diagnostickej zdiagnostickej záásuvke vozidla realizujeme suvke vozidla realizujeme ččinnosti vedinnosti vedúúce k odhaleniu ce k odhaleniu 
zzáávady na vozidle alebo smerujvady na vozidle alebo smerujúúce k nastaveniu ce k nastaveniu čči zmeni zmenáám konfigurm konfiguráácie cie 
jednotlivých zariadenjednotlivých zariadeníí

•• OBDOBD / On / On Board Diagnostics Board Diagnostics // -- je hromadný nje hromadný náázov noriem, ktorzov noriem, ktoréé vznikli za vznikli za 
úúččelom zjednotielom zjednotiťť kontrolu chodu, spakontrolu chodu, spaľľovania motora a emisných noriem na ovania motora a emisných noriem na 
celom svete. celom svete. 
-- VPW/PMW VPW/PMW bus bus –– ISO 9142, ISO 14230, SAE J 1979, SAE J 1850ISO 9142, ISO 14230, SAE J 1979, SAE J 1850
-- EOBD EOBD –– vyuvyužžííva na komunikva na komunikááciu s vozidlom vedenie Kciu s vozidlom vedenie K--LINE / PIN 7 / LINE / PIN 7 / 
-- CAN CAN –– od r. 2004 vyuod r. 2004 využžitie ditie dáátovej zbernice / PIN 6 a 14 / tovej zbernice / PIN 6 a 14 / 
-- VPW u GM VPW u GM –– SAE J 1850 / PIN 2 /SAE J 1850 / PIN 2 /
-- FORD FORD –– vyuvyužžitie K itie K –– Line Line alebo PWM podalebo PWM podľľa SAE J 1850 / PIN 2 a 10 /a SAE J 1850 / PIN 2 a 10 /

•• OBD2OBD2 -- aktuaktuáálne platný lne platný šštandard OBD / od 2000 / tandard OBD / od 2000 / -- umoumožňžňuje funkciu uje funkciu 
ččíítania pamtania pamääte zte záávad, vymazanie zvad, vymazanie záávad, vad, ččíítania meraných hodnôt, tania meraných hodnôt, 
testovanie komponentov a testovanie komponentov a lambda lambda sondy.sondy.

OBD
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MoMožžnosti pounosti použžitia palubnej itia palubnej 
diagnostiky v servisnej praxidiagnostiky v servisnej praxi

•• Rozdelenie podRozdelenie podľľa spôsobu poua spôsobu použžitiaitia

-- paspasíívnavna -- kontrolnkontrolnéé ččinnostiinnosti

-- aktaktíívnavna -- úúprava servisných parametrov, vymazanie prava servisných parametrov, vymazanie 
pampamääti zti záávad, test akvad, test akččných ných ččlenov, nastavovanie lenov, nastavovanie 
parametrov vstrekovania, nastavovanie agregparametrov vstrekovania, nastavovanie agregáátov atov a el. el. 
prprííslusluššenstva atenstva atďď. . 

-- informainformaččnnáá –– obsahom diagnostiky môobsahom diagnostiky môžže bye byťť šširokirokéé
spektrum technických dspektrum technických dáát, informt, informááciciíí a na náávodovvodov

Pozn. Pozn. –– modifikmodifikáácia dcia dáát EPROM pamt EPROM pamääte v RJ vozidla nie je ste v RJ vozidla nie je súúččasasťťou ou profi profi diagnostiky, k diagnostiky, k 
tomu sa vyutomu sa využžííva tzv. va tzv. Flash Flash softwaresoftware

Pasivity

Activity

Informatics
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Prerozdelenie diagnostických Prerozdelenie diagnostických 
zariadenzariadeníí podpodľľa vyhotoveniaa vyhotovenia

•• Table PC kompaktnTable PC kompaktnáá diagnostikadiagnostika –– Komponenty a informaKomponenty a informaččný software ný software 
ssúú ssúúččasasťťou ou ššpecipeciáálneho table PC s integrovaným informalneho table PC s integrovaným informaččným ným 
systsystéémommom

•• RuRuččnnáá diagnostikadiagnostika –– na diagnostiku elektronických systna diagnostiku elektronických systéémov vozidla mov vozidla 
slslúúžži rui ruččný prný príístroj s klstroj s kláávesnicou a vesnicou a displayom displayom a a ššpecipeciáálnym lnym 
diagnostickým software, ktorý býva s diagnostickou zdiagnostickým software, ktorý býva s diagnostickou záásuvkou suvkou 
prepojený vodiprepojený vodiččovým alebo ovým alebo bezvodibezvodiččovým ovým vedenvedeníím.m.

•• ModulovModulováá diagnostikadiagnostika –– ku komunikku komunikáácii s RJ vozidla dochcii s RJ vozidla docháádza pomocou dza pomocou 
aktaktíívneho diagnostickvneho diagnostickéého modulu / prevodnho modulu / prevodnííka, ka, interfaceinterface / pripojen/ pripojenéého k ho k 
diagnostickej zdiagnostickej záásuvke automobilu, ktorý  zsuvke automobilu, ktorý  zíískanskanéé datadata posiela na posiela na 
spracovanie stolnspracovanie stolnéému pomu poččíítatačču alebo u alebo notebookunotebooku. Modul je s po. Modul je s poččíítataččom om 
prepojený pomocou diagnostickprepojený pomocou diagnostickéé kkáábla alebo pomocou inej bla alebo pomocou inej wireless wireless 
technoltechnolóógie.gie.

•• Diagnostický softwareDiagnostický software –– samostatný software, insamostatný software, inšštalujtalujúúci sa pod ci sa pod 
licenlicenččným kným kóódom do PC, vyudom do PC, využžíívajvajúúci ci šštandartntandartnéé OBD moduly a kOBD moduly a kááble.ble.

Handy

Module

Table PC

Soft-diag
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ZZáákladnkladnéé prerozdelenie oblastprerozdelenie oblastíí analýz a analýz a 
servisných zservisných záásahov pri pousahov pri použžititíí palubnej palubnej 
diagnostikydiagnostiky

RRiadenie motoraiadenie motora –– analýza RJ motorových agreganalýza RJ motorových agregáátov a tov a 
elektroprelektroprííslusluššenstva motorov, riadenie chodu motora enstva motorov, riadenie chodu motora –– ΛΛ
sonda, sonda, snsníímamačče, akte, aktíívne vne ččleny, emisne relevantnleny, emisne relevantnéé
ssúúččiastky, analýza iastky, analýza oscilogramuoscilogramu

•• SystSystéém bezpem bezpeččnosti, tzv. nosti, tzv. safety safety systsystéémm –– analýza analýza 
funkfunkččnosti nosti airbagovairbagov, nap, napíínanaččov, systov, systéémov ABS, ASR, ESPmov ABS, ASR, ESP
-- prvky aktprvky aktíívnej bezpevnej bezpeččnostinosti
-- prvky pasprvky pasíívnej bezpevnej bezpeččnostinosti

•• UUžžíívatevateľľský systský systéém, tzv. m, tzv. comfort comfort systsystéémm –– alarm, centralarm, centráálne lne 
zamykanie, klimatizzamykanie, klimatizáácia, palubný pocia, palubný poččíítatačč, osvetlenie, rôzne , osvetlenie, rôzne 
doplnenia interidoplnenia interiééru, aktru, aktíívne pruvne pružženie, nivelizenie, nivelizáácia ...cia ...

EEl. prl. prííslusluššenstvo + enstvo + prpríístrstr. doska. doska –– doplnkovdoplnkovéé systsystéémy, my, 
kontrola kontrola úúdajov, ovldajov, ovláádadaččov a servisných intervalov ov a servisných intervalov --
nastavenienastavenie
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MoMožžnosti kontroly palubných elektronických nosti kontroly palubných elektronických 
systsystéémov vozidiel pri TK mov vozidiel pri TK 

Majoritný záujem pri TK = kontrola súčastí safety systému
- Systém ABS – protiblokovací systém – podporný subsystém v automobile 
kontrolujúci prostredníctvom snímačov činnosť brzdovej sústavy s cieľom 
zabrániť zablokovaniu kolies na klzkom povrchu.
- Systém ESP – elektronický stabilizačný systém – jeho úlohou je zvýšiť
bezpečnosť jazdy v osobných automobiloch. Kombinuje systémy ABS a ASR a 
tým zlepšuje podmienky trakcie hlavne pri jazdách v smerovom oblúku.
/ DSC-BMW, PSM-Porsche, VSC-Toyota-Lexus, VSA-Honda /
- Systém ACC – adaptívny tempomat – kombinuje súčinnosť motora, retardéra a 
kolesových bŕzd. Systém pomáha udržiavať konštantnú vzdialenosť od vozidla 
pred ním a prednastavuje sa v konkrétnych podmienkach dopravy. Tiež
upozorňuje vodiča, ak sa táto vzdialenosť zmenšuje, avšak nikdy nenahradí
vodiča a jeho pozornosť.

- Airbag – pomocný záchytný systém – prvok pasívnej bezpečnosti, ktorý v 
kombinácii s bezpečnostnými pásmi predchádza v prípade kolízie nárazu 
pasažiera do volantu, palubnej dosky alebo iných častí vozidla. / Frontálny, 
kolenný, bočný, okenný, strešný / 

- Systém aktívneho riadenia vozidla – riadenie s premenlivým prevodom v 
závislosti od záťaže motora a rýchlosti vozidla – spolupráca s ESP
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Výhody a nevýhody pouVýhody a nevýhody použžitia palubnej itia palubnej 
diagnostiky pri TKdiagnostiky pri TK

 VýhodyVýhody –– dôsledndôslednáá analýza elektronických systanalýza elektronických systéémov, malmov, maláá momožžnosnosťť
demodifikdemodifikáácie cie ddáát a t a úúprav chybových hlprav chybových hláásenseníí zo strany zo strany „„klientovklientov““, kontrola , kontrola 
prvkov aktprvkov aktíívnej a pasvnej a pasíívnej bezpevnej bezpeččnosti, ktornosti, ktoréé nie je monie je možžnnéé analyzovaanalyzovaťť
konvenkonvenččnými metnými metóódamidami

 NevýhodyNevýhody –– ččasovasováá nnáároroččnosnosťť analýz, problanalýz, probléémy s prepojenmy s prepojeníím na m na 
informainformaččný systný systéém STK, nekompletnm STK, nekompletnéé ddáátovtovéé pokrytie jednotlivých pokrytie jednotlivých 
výrobcov výrobcov autodiagnostikyautodiagnostiky, nutnos, nutnosťť doplnkových doplnkových šškolenkoleníí pre obsluhujpre obsluhujúúci ci 
personpersonáál, vysokl, vysokéé obstarobstaráávacie nvacie nááklady na prklady na príístrojovstrojovéé vybavenie a vybavenie a 
informainformaččný software, nný software, níízka miera vyuzka miera využžitia moitia možžnostnostíí diagnostickdiagnostickéého ho 
zariadenia, pri niektorých systzariadenia, pri niektorých systéémoch nutnosmoch nutnosťť ččastastéého ho updateupdate. . 
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Analýza moAnalýza možžnostnostíí prepojeniaprepojenia s centrs centráálnym lnym 
stanoviskomstanoviskom

KÁBEL KÁBEL

BLUETOOTHKÁBEL,BLUETOOTH

Diagnostikované
vozidlo

Diagnostický 
modul Centrálne 

stanovisko
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SSúúččasnasnáá ponuka diagnostických zariadenponuka diagnostických zariadeníí na na 
trhu v Slovenskej republike trhu v Slovenskej republike -- výbervýber

»» BOSCHBOSCH

»» TEXATEXA

»» ATALATAL

»» GUTMANNGUTMANN

KTS 5XX,65X KTS 200

Gutmann Megamacs

TEXA Navigator



Ing. Stanislav CHOMO                       
Liptovský Mikuláš

10

ModulovModulovéé diagnostickdiagnostickéé zariadenie zariadenie 
BOSCH KTS 540BOSCH KTS 540

BOSCH KTS 540BOSCH KTS 540
•• InformaInformaččný systný systéém Bm BOSCHOSCH ESI ESI [[tronic] *tronic] *
•• vyvyččíítanie pamtanie pamääte zte záávadvad
•• vymazanie pamvymazanie pamääte zte záávadvad
•• zobrazenie skutozobrazenie skutoččných hodnôt snných hodnôt sníímamaččov aov a

akakččných ných ččlenov **lenov **
•• test aktest akččných ných ččlenov **lenov **
•• zzáákladnkladnéé nastavenie **nastavenie **
•• nulovanie nulovanie servisných intervalov **servisných intervalov **
•• kkóódovanie variant **dovanie variant **
•• komunikkomunikáácia s RJ s EOBD a mnoho cia s RJ s EOBD a mnoho ďďalalšíších ch 

funkcifunkciíí, pod, podľľa druhu software a typu RJa druhu software a typu RJ
•• integrovaný integrovaný multimeter multimeter pre meranie nappre meranie napäätia atia a

prprúúdu / presnosdu / presnosťť ±± 1% /1% /
•• prepojenie prepojenie BluetoothBluetooth

*) *) zvlzvlášáštne prtne prííslusluššenstvo, nie je obsiahnutenstvo, nie je obsiahnutéé v zv záákladnej výbavekladnej výbave
**)**) obsah a hobsah a hĺĺbka tohto kroku je u rôznych riadiacich jednotiek rôznabka tohto kroku je u rôznych riadiacich jednotiek rôzna

Bosch KTS 540

KTS 200
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CelkovCelkovéé zhodnotenie zzhodnotenie z technicktechnickéého ho 
aa ekonomickekonomickéého hho hľľadiskaadiska, predikcia , predikcia 
potrebných opatrenpotrebných opatreníí k implementk implementáácii cii 
palubnej diagnostiky do praxe pri TK.palubnej diagnostiky do praxe pri TK.

-- komplexnkomplexnéé ddáátovtovéé pokrytie pre pokrytie pre šširokirokéé spektrum výrobcov automobilov u spektrum výrobcov automobilov u 
jednotlivých výrobcov diagnostických zariadenjednotlivých výrobcov diagnostických zariadeníí

-- potreba prepojenia software diagnostiky na informapotreba prepojenia software diagnostiky na informaččný a programový ný a programový 
systsystéém TK a riem TK a rieššenie exportu zistených skutoenie exportu zistených skutoččnostnostíí pri palubnej pri palubnej 
diagnostike do protokolov o technickom stave vozidladiagnostike do protokolov o technickom stave vozidla

-- úúvaha o movaha o možžnosti vytvorenia nosti vytvorenia ššpecipeciáálneho programovlneho programovéého balho balííka pre TK ka pre TK 
/ oklie/ okliešštený diagnostický systtený diagnostický systéém zameraný na kontrolnm zameraný na kontrolnéé ččinnosti /innosti /

-- integrintegráácia modulu diagnostiky s emisnou analýzoucia modulu diagnostiky s emisnou analýzou
-- ššpecipeciáálne lne šškolenia pre obsluhujkolenia pre obsluhujúúci personci personááll
-- ekonomickekonomickéé hhľľadiskoadisko

„„ ... v bud... v budúúcnosti sa poucnosti sa použžitiu palubnej diagnostiky pri TK nevyhneme itiu palubnej diagnostiky pri TK nevyhneme 
a bude neoddelitea bude neoddeliteľľnou snou súúččasasťťou kontrolných ou kontrolných ččinnostinnostíí pri TK... pri TK... ““


