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CONNEXIÓ AMB UN SISTEMA DE DIAGNÒSTIC
5.1.- Interfície de diagnòstics OBDII
Aquest capítol constitueix la part pràctica del treball, s’ha volgut construir una
eina de diagnòstic per tal de poder accedir a la informació del tren motriu, que com ja
sabem són els sistemes que intervenen en les emissions del vehicle. S’ha intentat
aprofitar la normalització dels protocols OBDII per tal de fabricar una eina de
diagnòstic que hi pugui accedir. Aquesta eina de diagnòstic no ha pogut ser complerta,
a causa de la problemàtica sorgida al llarg del treball, dedicarem un apartat especial a
comentar-la i justificar-la.
El vehicle sobre el qual s’ha realitzat la part pràctica és un Volkswagen Golf III,
aquest tot i ser del 1997 i ser venut a Europa implementa l’OBDII. Amb la informació
recollida hem pogut determinar que el cotxe implementa els següents protocols, en la
figura 48 podem veure la correspondència amb el model de 3 capes.

Figura 48

Per a poder realitzar la comunicació correctament els protocols que hem de
conèixer són; els de les capes de comunicació, evidentment, i la de serveis de
diagnòstics. Els protocols de la tercera capa no és necessari que els coneguem, un
cop tenim la informació del vehicle i sapiguem com enviar-la només cal construir una
aplicació, perquè així com a usuaris puguem demanar o enviar una informació
concreta. Si implementéssim un protocol en la tercera capa seria un traductor dels
codis d’avaria, bàsicament, que contingui una taula de relacions entre el codi d’avaria i
el component a què fa referència.
La ISO 9141-2 en la seva major part serà implementada mitjançant hardware,
la única part que implementaríem mitjançant software és la inicialització. Totes les
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altres capes les implementaríem mitjançant software en un ordinador personal. També
hi ha la possibilitat de programar les capes sobre un microcontrolador però s’ha de
tenir molt clar el funcionament de tot el sistema, així que d’entrada la millor opció és
utilitzar un PC com interfície entre la capa de comunicacions i l’usuari, el PC és molt
més flexible i ràpid de programar.
Per tal de facilitar la comprensió i descripció de l’eina de diagnòstic
diferenciarem entre dos grans apartats, la descripció del hardware i la del software.
5.2.- El Hardware
El protocol ISO-9141-2 l’utilitzen, en general, els cotxes de fabricació Europea i
Asiàtica, els americans tenen tendència a utilitzar el J1850 PWM o VPW. A Europa
avui en dia també s’utilitza el ISO-14230-3 (EOBD) el qual es semblant al ISO9141-2
però amb algunes diferències. L’avantatge dels protocols europeus rau en el fet que la
comunicació a través d’ells és una simple comunicació sèrie, la qual cosa vol dir que
per connectar el port RS-232 d’un PC amb l’ISO-9141 del vehicle tant sols necessitem
un circuit que els aïlli i adapti els nivells del senyal.

Figura 49

Com observem a la figura tenim 3 components principals:
- Cable sèrie - sèrie (comunicació RS-232).
- Cable sèrie-(ISO-15031-3) (comunicació ISO-9141-2).
- Circuit d’aïllament i adaptació.
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Figura 50

Per dur a terme la comunicació no és necessari utilitzar tots els pins dels
connectors, en el cas del connector ISO15031-3M del cable i el ISO 15031-3F del
vehicle pot ser que no els presentin si no els utilitzen. En la descripció del circuit
veurem els que si que s’utilitzen.
5.2.1.- Descripció del circuit d’aïllament i adaptació
Aquest circuit és el punt clau de la comunicació, està dissenyat complint els
requeriments del protocol ISO-9141-2 i és original d’en Jeff Noxon (pàg. URL.
http://www.planetfall.com/~jeff).
El circuit presenta un aïllament realitzat per mitjà de optoacobladors, i el senyal
és adaptat als nivell de tensió del vehicle o ordinador.
La línia K del ISO-9141-2 és la línia de transmissió de dades, que és
bidireccional. La línia L s’utilitza en alguns vehicles per a fer el que s’anomena
inicialització ràpida (a 10,4Kbps), aquest no és el cas del Golf III en el què la
inicialització es realitza a 5bps per la línia K. O sigui la línia L només s’utilitza, per
norma general, en alguns vehicles per a realitzar la inicialització (aquest es el cas
d’alguns que incorporen el protocol ISO 14230-3). El pin Vb subministra l’alimentació
provinent del vehicle.
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Per part de la connexió RS-232 s’utilitzen, evidentment, les línies RXD i TXD
per rebre i enviar la informació, respectivament. El DTR s’utilitza com alimentació i el
RTS permet habilitar i inhabilitar la recepció de dades.
La llista de components utilitzats en el circuit els podem trobar a continuació,
juntament amb els pinouts dels connectors. A la pàgina següent podem observar un
esquema de la placa.

Figura 51 a,b,c

Component
PC817
2N3904
1N4004
Res. 1K
Res. 1.5K
Res. 150K
Res. 10k
A23279-ND
A23305-ND

quantitat
3
2
2
6
1
1
1
1
1

descripció
Optoacobladors. 1canal.
Transistors NPN.
Díodes
DB9-Mascle
DB9-Femella
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Figura 52
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5.3.- El Software
Un cop construïda la interfície física de comunicació varem utilitzar el software
VAG-COM, aquest és un programa de diagnòstic per al vehicles de marca
Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, no és tant sols una eina per a l’OBD orientat a
emissions. El VAG-COM està desenvolupat per professionals i utilitza com a protocol
de comunicació el ISO-9141-2 entre altres, per tant el nostre hardware pot servir
perquè aquest es comuniqui amb el vehicle.
El VAG-COM té accés a molta més informació que un sistema de test per a
OBD-II, en aquest últim la majoria de funcions són de consulta, de fet, les úniques
accions que escriuen són les de borrat del codi de avaries, i poca cosa més. En canvi
el VAG-COM té accés a tots el serveis del vehicle, pot realitzar totes les funcions per a
les que s’ha concebut el sistema de diagnòstic, tots els serveis que els enginyers han
posat a la seva disposició. Entre les funcions principals del VAG podem destacar les
funcions de consulta, funcions d’autoajust, comprovació d’actuadors, i un gran etc…
cosa que deixa clar que no és una joguina.
Un cop es va arribar aquest punt va ser on es va fer evident que, sense tenir
els coneixements adequats a l’utilitzar el VAG podíem modificar variables del cotxe
necessàries pel seu bon funcionament (p.ex.: temps d’injecció), o per la seguretat dels
ocupants (p.ex.: Airbags). Aquest també ha estat un condicionant del treball, les
proves que podem fer sobre un cotxe que funciona habitualment són limitades.
Per veure si el programa VAG utilitza els mateixos protocols que l’OBDII varem
muntar un sistema per observar el flux d’informació entre el PC i el vehicle, si es
donava el cas que el programa utilitza per a determinades consultes el protocol ISO15031-3 podríem saber exactament el que havíem d’enviar, i podríem arriscar a crear
un programa que fes el mateix. En el següent apartat veurem el muntatge realitzat per
tal de realitzar l’escolta, i també les conclusions que en varem extreure.
5.3.1- El programa d’escolta
Com ja hem comentat el principal objectiu d’aquest programa es captar el flux
d’informació entre el cotxe i el VAG i veure les conclusions que se’n poden extreure.
El que fem en el muntatge és utilitzar un cable de comunicació entre el PC i la
targeta ISO-9141-2 que pel costat de la targeta conté un DB9, i per la banda del PC
conté un DB9 i un DB25, el DB9 el connectem al portàtil i és el que utilitza el VAGCOM, i del DB25 aprofitem les línies RXD i TXD soldant-les a dos DB9 per així poder-
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les connectar al COM1 i COM2 d’un PC de sobretaula i captar el flux d’informació. A la
figura següent il·lustrem el procés.

Figura 53
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El programa que conté el PC de sobretaula agafa els caràcters del buffer
d’entrada del COM1 i COM2, els mostra per pantalla en forma hexadecimal, això cada
vegada que premem el botó rebre. Per tal de realitzar l’escolta hem programat els
ports

per rebre 1Start/8bits dades/1Stop. En la figura 54 observem el panell del

programa, on hi ha un botó per configurar el port a 10,4Kbit/s i un a 5bit/s
(inicialització), abans de rebre s’ha de prémer un d’aquests 2 botons, perquè obren els
ports i els configuren. (Podem veure el codi de l’aplicació a l’annex A, com podreu
observar no està gens optimitzat ja que només s’hi havia de perdre el temps just i
necessari).

Figura 54

Al presentar les dades distingeix entre els bytes que arriben pel COM1 i el
COM2, per tant distingirem entre enviar i rebre però no sabem la seqüència exacte.
Al realitzar l’escolta les conclusions que en varem treure son poques i ben
clares, el VAG-COM no implementa els protocols de l’OBDII,

excepte el de

comunicació ISO9141-2, fent una escolta a 5 bauds varem observar que la seqüència
de inicialització era l’esperada (ja que pertany al nivell de comunicació). Al realitzar
l’escolta a 10,4Kbit/s la informació ja no tenia sentit, esperàvem un format com el del
ISO15031-5 en algun moment, però no hi és (podem observar els resultats de l’escolta
a l’annex A). Per tant podem dir que el VAG pot accedir a tota la informació de
diagnòstic de què disposa el vehicle i per fer-ho utilitza el protocol del fabricant (figura
55), de fet era deduïble, ja que a la pàgina web del programa anuncien que hi ha un
programa de test per a OBD en desenvolupament, però amb l’escolta ho hem ratificat.
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Aquest programa OBD en desenvolupament suposem que si que basarà la seva
comunicació en els protocols propis de l’OBDII o EOBD.
Un cop extretes les conclusions anteriors no teníem cap base sòlida i segura de
referència a l’hora de realitzar el programa. La realització d’un software, arribat a
aquest punt, varem concloure que podia comportar un risc per el vehicle de proves,
des del connector del ISO-9141 es té accés a molta informació (ho sabem gràcies al
VAG) i si enviéssim bytes erronis hi hauria la possibilitat de modificar algun valor de la
memòria de les ECU’s, varem decidir no realitzar el software.

Figura 55

5.3.2.- La implementació “teòrica”
Un cop decidit que no provaríem el software (en l’apartat 5.4 analitzarem els
motius de la decisió i justificarem l’abast del treball), no tenia cap sentit crear el
programa, malgrat això en aquest apartat s’intenten recopilar els coneixements
necessaris per a realitzar la programació. Farem referència constantment a protocols,
però no se n’ha tingut a disposició cap a l’hora de redactar el treball, s’ha recopilat la
informació que circula per internet, per tant hi ha aspectes que caldria polir a base de
prova i error sobre un vehicle de proves, alguns aspectes poden ser el control de flux i
els temps inter-trama i inter-byte, entre d’altres.
5.3.2.1.- La inicialització
El primer que hem de fer per poder iniciar un diàleg amb el vehicle és
inicialitzar-lo. Hem de començar, al igual que en l’escolta, programant el COM que
utilitzarem per rebre i enviar a 1bit Start/8 bits dades/1 bit Stop. La seqüència de
inicialització ens la mostra la següent figura:
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Figura 56

Cal tenir en compte que s’ha de respectar un temps entre trames entre 25 i 50ms.
Per iniciar el diàleg el PC primer enviar un 33hex a una velocitat de 5bit/s, tota
la resta de la comunicació ja es realitzarà a 10,4Kbit/s. Cal tenir en compte que no
podem reconfigurar la velocitat del port just després de col·locar el 33hex al buffer de
sortida, encara no s’hauria enviat i en conseqüència l’estaríem enviant a 10.4Kbit/s.
Per tant si sabem que per enviar el 33hex s’han d’enviar 10bits (=8+1start+1stop) a
5bit/s, hem de col·locar una espera de 2 segons just després de col·locar el 33hex al
buffer de sortida.
Un cop enviat el 33hex i el port està configurat a 10,4Kbit/s hem d’esperar la
resposta del vehicle, aquest contestarà amb un byte de sincronisme 55hex seguit de
dos caràcters, 08hex i 08hex anomenats paraules clau. Un cop rebuts aquest tres
caràcters hem de respondre a la ECU amb el complementari de la paraula clau,
F7hex. Per acabar el vehicle respon amb el complementari del byte d’inici un CChex.
Arribats a aquest punt ja tindríem accés als serveis de diagnòstic del protocol
ISO15031-5 (=SAE J1979).
El vehicle realitzarà la desconnexió automàticament si està 5 segons sense
rebre ni enviar informació, en cas que passin els 5 segons s’haurà de tornar a realitzar
la inicialització.
5.3.2.2.- Els serveis de diagnòstic
Segons el ISO15031-5 tenim varis modes de funcionament, cadascun ens
proporciona serveis de diagnòstic diferents, primer de tot veiem quin format té la
trama:
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Figura 57

Bytes de capçalera
Aquests depenen si la trama és una consulta al vehicle o una resposta del
mateix.

Consulta del PC
Resposta del vehicle

Byte 1 (prioritat/tipus)

Byte 2 (adreça destí)

104(68 hex)
72 (48 hex)

106(6A hex)
107 (6B hex)

Byte
3
(adreça
origen)
241(F1 hex)
Adreça ECU

L’adreça de l’ECU la podem comprovar al rebre el primer missatge.
Bytes de dades
El primer byte (dades 1), s’anomena byte de mode i segons el seu valor
accedim a diferents serveis de diagnòstics. Hi ha un total de 9 modes (alguns
opcionals), en el byte dades 1 de la consulta hi anirà el número del mode. En la
resposta del vehicle, en el primer byte de dades hi ha el valor del mode consultat més
64. (p.ex.: consulta mode 1 (dades 1=1) resposta del vehicle (dades 1=65=41hex)).
Anem a veure una breu descripció de la funcionalitat de cada mode:
•

Mode 1: En aquest mode hi tenim informació del número de codis d’avaria
emmagatzemats, dades del vehicle com les RPM, temperatura del refrigerant,
velocitat, mesura de l’entrada d’aire, mode de funcionament del sistema de
mescla (llaç obert-tancat), etc…

•

Mode 2: Aquest mode és similar al mode 1, conté els valors de la imatge fixa,
valor de les variables del Mode 1 en el moment de l’avaria.

•

Mode 3: En aquest mode hi trobem els valors dels codis d’avaria. N’hi poden
haver varis, per tant hi poden haver diverses respostes.

•

Mode 4: Aquest mode serveix per borrar la informació relacionada amb les
avaries.

•

Mode 5 (opcional): Consulta els resultats dels tests del sensor d’oxigen
(lambda). Es poden obtenir els resultats de varis tests.

•

Mode 6 (opcional): S’obtenen resultats d’altres tests definits pel fabricant,
relacionats amb les emissions.
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Mode 7 (opcional): És semblant al mode 3 però aquest emmagatzema els codis
tant sols es produeixin en un cicle de conducció, és útil a quan es fa una
reparació i es vol comprovar que tot estigui correcte.

•

Mode 8 (opcional): Aquest mode queda lliure pel fabricant.

•

Mode 9 (opcional): Amb aquest mode es pot obtenir informació del vehicle
(p.ex.: codi identificatiu) i de calibracions.
Per obtenir informació a temps real el mode més interessant és el mode 1,

mentre que per realitzar el diagnòstic de alguna avaria els més importants són els
altres. El mode 1 és molt potent ja que es poden obtenir dades de molts sensors, fins i
tot quan el vehicle està en moviment. Realitzant un software adequat i implementant-lo
en un microcontrolador es podria realitzar una “espècie” de caixa negre que
enregistrés lectures periòdiques de variables interessants. També cal tenir en compte
que caldria saber amb tota exactitud els efectes que té la realització d’aquest tipus de
diagnòstic per a la resta de components, caldria assegurar que la connexió de la caixa
negre no afecti a cap altre component.
Checksum
L’últim byte esta reservat per al checksum, així es realitza el control d’errors.
5.3.2.2.1- Descripció dels modes
A continuació veurem més en detall els modes 1, 2, 3 i 4 que

són els

obligatoris, veurem una descripció més detallada del seu funcionament així com el
format dels bytes de dades.
Mode1 i Mode 2
Descriurem tots els paràmetres del mode 1 i 2, en cas que no pertanyin a algun
dels dos ho indicarem. Els paràmetres accessibles a través d’aquests modes
s’anomenen PID (=Parameter Identification) i són el segon byte de dades (el dades 2).
Són el segon byte tant en la pregunta com en la resposta del vehicle. Per tant quan
fem una consulta en aquest mode enviem 3 bytes de capçalera 2 bytes de dades
(mode i PID) i un byte que és el checksum. Observem la informació que retornen els
PID’s en la seva resposta:
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PID 00. Determina el número de PID’s que es suporten, cada bit des del dades 3.0 fins
al dades 7.7 indica si el PID es suporta començant des del PID 1 fins al 32.

Figura 58

PID 01(només mode 1). Informació sobre codis d’avaria i tests. Retorna 4 bytes de
dades (dades 3..6). El dades 3 conté el número de codis d’avaria emmagatzemats en
els seus darrers 7 bits, el MSB indica si el indicador MIL està ON (=1). Els altres tres
bytes contenen informació sobre els tests suportats i si estan realitzats completament.
Tests de monitorització contínua
Test a bord
Bit 1= si el suporta
Falles
Dades 4.0
Sistema de combustible
Dades 4.1
Components
Dades 4.2
Reservat
Dades 4.3
Tests de monitorizació discontinua
Catalitzador
Dades 5.0
Calefacció del catalitzador
Dades 5.1
Sistema d’evaporació
Dades 5.2
Sistema d’aire secundari
Dades 5.3
Refrigerant del A/C
Dades 5.4
Sensor d’oxigen
Dades 5.5
Calefacció del sensor d’oxigen Dades 5.6
Sistema EGR
Dades 5.7

Bit 1= si esta incomplet
Dades 4.4
Dades 4.5
Dades 4.6
Dades 4.7
Dades 6.0
Dades 6.1
Dades 6.2
Dades 6.3
Dades 6.4
Dades 6.5
Dades 6.6
Dades 6.7

PID 02(només mode 2). Informació de l’avaria que ha emmagatzemat la imatge fixa.
Retorna 2 bytes, el dades 3 i 4. Retorna el codi de l’avaria en qüestió, si és que
existeix una imatge guardada. El format dels 2 bytes és el mateix que en el mode 3.
PID 03. Estat del sistema de mescla de combustible (llaç obert o tancat). Només 1 bit
pot estar actiu:
Bit 0: Llaç obert. Durant l’escalfament.
Bit 1: Llaç tancat, utilitzant realimentació per mitja del sensor d’oxigen.
Bit 2: Llaç obert, degut a condicions d’acceleració o desacceleració.
Bit 3: Llaç obert, a causa d’una falla (per. Ex: sensors d’oxigen).
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Bit 4: Llaç tancat, però hi ha una falla (p.ex.: un sensor d’oxigen). En el cas dels
Volkswagen Beetle si falla algun sensor d’oxigen sempre es passa a llaç obert,
depèn de com s’implementi.
Bit 5-7: Reservats pel futur (=0).
PID 04. Valor de la càrrega del motor
Càrrega motor (%)= (dades 3)*100/255
PID 05. Temperatura del refrigerant
Temperatura (ºC)=(dades 3)-40
PID 06. “Short term fuel trim Bank1 “ o integrador: És el mètode utilitzat per corregir el
pols de l’injector en funció del sensor d’oxigen (tal com varem veure en el capítol 1).
Aquest PID ens retorna un valor en tant per cent, aquest és l’ajust que s’està produint,
la variació en el temps d’injecció. (Només indica un valor si treballa en llaç tancat).
El valor va de -100%(empobrint) fins a 99.22% (enriquint =afegint combustible)
Fuel trim (%)=0.7812*((dades 3)-28)
PID 07. “Long term fuel trim Bank 1”. La ECU de control motor emmagatzema els
valors del pols d’injecció en funció de la càrrega del motor i les RPM. Recordem del
capítol 1 que així es pot anticipar davant situacions que requereixin reaccions ràpides.
Al adaptar els valors es compensen variacions en el vehicle que hi puguin haver al
llarg del temps. Aquest PID conté la compensació que s’està produint en el valor
prèviament emmagatzemat. (p.ex. si no canvia serà 0%)
Realitzem el càlcul igual que en el PID 6.
PID 08. “Short term fuel trim Bank 2. (Tindrem valors al bank 2 en el cas que hi hagi
més sensors que realitzin la mateixa mesura). (P ex: un vehicle que tingui dos tubs
d’escapament, per tant 2 catalitzadors)
PID 09. “Long term fuel trim Bank 2”.
PID 0A. Pressió del combustible. (kPa)
Pressió (kPa)=3*(dades 3)
PID 0B. Pressió a l’admissió.
Pressió (Kpa)=(dades 3)
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PID 0C. Revolucions del motor RPM.
Aquest valor és de dos bytes, el byte més significatiu és el dades 3 i el menys
el dades 4.
RPM=0.25*((dades 3)*256+(dades 4))
PID 0D. Velocitat del vehicle.
Velocitat (Km/h)= (dades 3)
PID 0E. Temps d’avanç de la ignició.
El temps d’avanç en referència al cilindre nº1.
Avanç (en graus)=0.5*(dades 3)-64
PID 0F. Temperatura de l’aire d’admissió.
Temperatura (ºC)=(dades 3)-40
PID 10. Mesura del flux d’aire d’entrada.
Flux d’aire (g/seg)=0.01*((256*(dades 3)+(dades 4))
PID 11. Posició de la vàlvula d’entrada d’aire.
Obertura en (%)=0.3922*(dades 3)
PID 12. Estat del sistema d’aire secundari.
Només un bit ha de ser 1.
Bit 0: Part superior del catalitzador.
Bit 1: Part inferior del catalitzador.
Bit 2: Atmosfera/off
Bit 3-7: Reservats (=0).
PID 13. Localització dels sensors d’oxigen.
Si el bit en qüestió és 1 vol dir que tenim un sensor a aquella localització.
Bit 0: Bank 1- Sensor 1.
Bit 1: Bank 1- Sensor 2.
Bit 2: Bank 1- Sensor 3.
Bit 3: Bank 1- Sensor 4.
Bit 4: Bank 2- Sensor 1.
Bit 5: Bank 2- Sensor 2.
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Bit 6: Bank 2- Sensor 3.
Bit 7: Bank 2- Sensor 4.
PID 14. Voltatge del sensor d’oxigen (bank 1-sensor 1)
Es retornen 2 bytes, el primer byte, el (dades 3) representa el voltatge, i el segon byte
és el “short term fuel trim”.
Voltatge=0.005*(dades 3)
Short Term Fuel Trim (%)=0.7812*((dades 4)-128).
PID 15-PID 1B. Es defineixen com el PID 14, són la resta de sensors d’oxigen amb el
mateix ordre definit al PID13.
PID 1C. El requisits de disseny de l’OBD.
El valor del primer byte (dades 3) es defineix de la següent manera:
Bit 1: OBDII (CARB)
Bit 2: OBD (EPA=Agencia mediambiental d’estats units)
Bit 3: OBD i OBDII.
Bit 4: OBD I.
Bit 5: No dissenyat per a cap requeriment.
Bit 6: EOBD
PID 1D. És semblant al PID 13, però defineix les localitzacions d’una altre manera.
Només utilitza un byte.
PID 1E. Retorna un byte on en el bit 0 indica l’estat del “power take off” (= si el vehicle
subministra potència a algun component auxiliar.)
PID 1F. Reservat
PID 20. Determina els PID’s suportats pel J2190. És similar al PID00 però pels PID’s
que es defineix en el protocol SAE J2190.
Mode 3
En el mode 3 la trama de consulta tindrà el següent format: 3 bytes de
capçalera 1 byte de dades (mode=03) i per suposat el checksum.
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La resposta del vehicle constarà dels 3 bytes de capçalera, el byte de mode
que seria el (67=3+64=43hex), seguit de sis bytes de dades. Aquests sis bytes poden
definir fins a 3 codis d’avaria, vegem quin format tenen, cada 2 bytes són un codi
d’avaria, a les taules contemplem els 2 primers bytes, en els altres casos el format
seria el mateix.
Ja sabem el format que tenen els codis, ho hem vist en el capítol anterior, però
ara anem a veure com estan codificats dins els bytes de dades.
Dades 2.7
0
0
1
1

Dades 2.6
0
1
0
1

Definició 1er caràcter
P
C
B
U

Dades 2.5
0
0
1
1

Dades 2.4
0
1
0
1

Definició 2on caràcter
0
1
2
3

Dades 2.3
Dades 3.7
Dades 3.3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Dades 2.2
Dades 3.6
Dades 3.2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

Dades 2.1
Dades 3.5
Dades 3.1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

Dades 2.0
Dades 3.4
Dades 3.0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Definició
3er caràcter
4art caràcter
5é caràcter
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Per tant si en els bytes de dades (2 i 3) ens arriba:
Dades 2= 00000100
Dades 3=10010101
Equival segons les taules al codi P0495, i per buscar el seu significat hauríem
de consultar les definicions de codis d’errors ISO 15031-6.
Mode 4
Aquest mode s’utilitza per apagar el MIL i borrar la informació de diagnòstic
emmagatzemada. El missatge de consulta consisteix dels 3 bytes de capçalera, el byte
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de mode (04hex) i el checksum. La resposta del vehicle consistirà dels 3 bytes
capçalera el byte de mode (44hex) i el checksum.
Les dades que reseteja el mode 4 són les següents:
•

Número de codis d’avaria (mode 1 PID 1).

•

Estat dels tests (mode 1 PID 1).

•

Codi que ha provocat la imatge fixa (mode 1 PID 2).

•

Tots els codis d’avaria (mode 3).

•

La imatge fixa (mode 2).

•

Tests del sensor d’oxigen (mode 5).

•

Informació dels modes 6 i 7.

5.4.- Problemes i abast de la part pràctica
Des de l’inici sabíem que el treball tindria una part teòrica i una part pràctica, el
que no estava clar era l’abast de cadascuna de les parts. En la part pràctica no sabíem
fins on podíem arribar, el vehicle que varem utilitzar per fer algunes proves és un
vehicle útil que funciona habitualment, la integritat del qual no es pot comprometre.
Un cop observades les possibilitats del programa VAG-COM varem tenir
coneixement de tota la informació que es podia arribar a modificar de les ECU’s del
vehicle. Per tant, varem tenir clar que no desenvoluparíem el software. És molt difícil
realitzar un programa que funcioni correctament al 100% a la primera prova que facis,
a més al veure que el VAG-COM no utilitza els protocols de l’OBDII ja no teníem cap
referència a l’hora de crear el programa. Tampoc teníem els protocols ja que s’han de
comprar a les organitzacions ISO o SAE i poden significar una notable inversió.
Malgrat tot, amb la informació recollida s’ha intentat, en l’apartat 5.3.2, establir les
bases sobre les quals s’ha de fonamentar un programa per accedir als serveis de
diagnòstic OBDII del vehicle.
La conclusió que es pot treure és que el software només es pot realitzar bé si
es disposa d’un vehicle, i a més es pugui utilitzar per realitzar-hi proves sense cap
preocupació ni límit, per tant probablement estem parlant d’un vehicle fora de servei.
Només amb el compliment d’aquesta condició s’hagués pogut implementar el
programa i donades les possibilitats del sistema aquest podria incorporar moltes
funcions. Podem pensar que tenint les bases que tenim de la comunicació extreure les
dades d’alguns paràmetres no tindria massa dificultat, però per tenir un programa
complert hauríem de realitzar prova i error, i així aconseguir informació sobre el control
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de flux i les consideracions temporals que s’han de tenir. Un cop es tingués clar el
funcionament del sistema l’objectiu hagués pogut ser realitzar una caixa negre, a partir
d’un microcontrolador.
Tot i tenint un vehicle per realitzar les proves, hem comentat que s’hauria
d’haver ajustat el programa mitjançant prova i error, i també utilitzar programes
diagnòstic OBD que circulen per internet en versions shareware o gnu (els quals no
varem utilitzar perquè no ens inspiraven gaire confiança, i com venim repetint no
volíem córrer cap risc). Per obtenir informació dels tests fets per nosaltres i per “espiar”
el funcionament dels programes esmentats varem concloure que seria de gran utilitat
un programa d’escolta, semblant el que ja havíem utilitzat però amb notables millores.
5.4.1- Programa d’escolta millorat
Aquest programa a diferència del primer que varem utilitzar pot establir un
ordre en l’arribada dels bytes, en l’altre només discriminàvem entre els que provenien
del vehicle i els que provenien del portàtil, en canvi amb aquest podem establir la
seqüència amb que van arribant els bytes. Aquest programa és molt més útil ja que
podrem veure com es produeix el diàleg, el que envia un i el que contesta l’altre. De
cara a desenvolupar un software pot ser de gran utilitat ja que pot captar com
funcionen altres programes de OBDII que circulen per internet, així com per tenir un
monitor durant proves que puguis fer amb el software en desenvolupament.

Figura 59
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Figura 60

El programa consta simplement de dues pantalles, una per la qual visualitzem
les dades

i executem les diverses funcions, i una de configuració. Definirem les

pantalles, d’aquesta manera quedaran definides les funcions del programa. A l’annex
A es pot observar el codi del programa, així com alguns comentaris.
Característiques de la pantalla de funcionament normal:
•

Tenim una caixa de gran tamany, per on es visualitzen els caràcters en
hexadecimal. Recordem que en la definició dels protocols s’utilitzen sempre
hexadecimals.

•

La caixa d’informació proporciona dades que informen de l’estat del programa,
bàsicament.

•

El botó de neteja deixa en blanc la caixa de text.

•

El botó guardar permet el contingut de la caixa de text en un fitxer.

•

El botó carregar permet recuperar un fitxer que s’ha guardat prèviament.

•

L’interruptor binari permet seleccionar la manera en que s’atura la recepció de
caràcters. Hi ha dues possibilitats fer-ho per temps o fer-ho al prémer una tecla.
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En la casella numèrica temps, escollim el temps que volem que estigui rebent,
en cas que haguem seleccionat aturada per temps.

•

El botó configuració permet entrar en el panell de configuració

Característiques de la pantalla de configuració:
•

Podem escollir les variables típiques de configuració del port sèrie: bits de
dades, paritat, bits de stop, capacitat dels buffers, així com la velocitat.

5.4.1.1.-Consideracions
No és recomanable utilitzar el programa per a rebre a velocitats superiors a
10,4Kbits/s, la freqüència d’arribada de dades seria superior a la freqüència de
consulta dels buffers i podríem perdre l’ordre en algun byte ràpidament
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