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Kandidaatintyössä toteutetaan OBD2 (On-Board Diagnostics 2) -lukija ajoneuvon
päästöjenhallintajärjestelmän diagnostiikkatiedoille yleiskäyttöisellä mikro-ohjaimella.
Lukija tukee tiedonsiirtoprotokollana SAE J1850 VPW protokollaa. Mikro-ohjaimena on
Atmel Corporationin AVR ATMega328. Työn tavoitteena on havainnoida vastaantulevia
käytännön ongelmia ja haasteita mikro-ohjaimen käytöllä tiedonsiirtoprotokollan
toteutukseen, ja verrata toteutettua järjestelmää kaupallisiin OBD2-lukijoihin. Työn
johtopäätöksenä havaitaan mikro-ohjaimen suorituskyvyn rajoitteet ja sen tuomat
toiminnan epävarmuustekijät. Työssä myös todetaan, että mikro-ohjain soveltuu
tiedonsiirtoprotokollan toteutukseen kun rajoitteet otetaan huomioon. Kaupallisiin
lukijoihin verrattuna yleiskäyttöiseen mikro-ohjaimeen perustuva toteutettu järjestelmä on
kalliimpi ja toiminnoiltaan suppeampi. Mikro-ohjaimeen perustuva järjestelmä on
kuitenkin muokattavissa ja laajennettavissa tarvittaessa, jolloin toteutukseen voidaan saada
kaupallisista
järjestelmistä
mahdollisesti
puuttuvia
ominaisuuksia,
kuten
valmistajakohtaisia protokollia ja toimintoja, joita ei ole määritelty OBD2:ssa. Yhtenä
esimerkkinä tällaisesta toiminnosta voi mainita ajoneuvoissa yleistyvän sähköisen
käsijarrun säätöä ohjaavat komennot jarruhuoltoa varten.
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ABSTRACT
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Bachelor’s thesis
Subject for Bachelor’s thesis has been approved on 12.11.2014
51 pages, 16 figures and 1 table
Examiner for the thesis is Postdoctoral researcher Ari Happonen

Keywords: OBD, VPW, J1850, J1979
Subject of Bachelor’s thesis is to implement an OBD2-reader for diagnostic information of
vehicle’s emission control system using a general purpose micro-controller. Reader will
support SAE J1850 VPW protocol for data communication. Micro-controller to be used is
Atmel Corporation’s AVR ATMega328. Purpose of the thesis work is to observe
forthcoming practical problems and challenges when using a micro-controller for
implementation of communications protocol and compare the implemented system with
available commercial OBD2-readers. As a result of the thesis work one can observe the
restrictions in performance micro-controller set and the following uncertainties in
functionality. In the work it is also stated that micro-controller is suitable for implementing
the communications protocol when the restrictions are taken into consideration. When
compared to commercial readers system based on general purpose micro-controller is more
expensive and having less functionality. However, system based on micro-controller can
be modified and added with more functionality like automobile manufacturers’ proprietary
protocols and functions not specified in OBD2 and possibly not supported by commercial
readers. One function to mention can be controlling of electro-mechanical emergency
brakes for brake service that are becoming more common in today’s vehicles.
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ALKUSANAT
Ajoneuvojen päästöjenhallinnan vaatimukset ovat tiukentuneet vuosien saatossa, ja
nykyaikaiselta ajoneuvolta vaaditaan järjestelmiä, jotka pystyvät itse havaitsemaan
päästöjenhallintaan liittyvien komponenttien vikaantumisen. Nämä OBD (On-Board
Diagnostics) järjestelmät ovat olleet pakollisia Euroopassa ja Yhdysvalloissa myytävissä
henkilöautoissa yli kymmenen vuoden ajan. Markkinoilla on monia erilaisia OBD
järjestelmän lukulaitteita, joilla käyttäjä voi tarkistaa ajoneuvon ilmoittamat mahdolliset
vikakoodit tai seurata järjestelmän mittaamia parametreja reaaliaikaisesti.

Lukulaitteet

perustuvat

mikropiiriin

ja

yleisesti

erilliseen

toiminnoistaan

ja

kandidaatintyön

tarkoitus

OBD2

järjestelmän

mikro-ohjaimeen.

kommunikoivat
on

Mikropiirit

keskenään

toteuttaa

tiedonsiirtoon

lukulaite

ovat

vastuussa

omista

avulla.

Tämän

järjestelmälle

yhdellä

sarjaliikenteen
OBD2

tarkoitettuun

yleiskäyttöisellä mikro-ohjaimella ja arvioida sen soveltuvuutta tiedonsiirron vaatimiin
haasteisiin sekä suorituskykyä, kun ohjaimen vastuulla on tiedonsiirron lisäksi sovelluksen
ja käyttöliittymän vaatimat toiminnot.

Kandidaatintyössä toteutettu mikro-ohjainohjelmisto on saatavilla työn julkaisuhetkellä
GitHubissa osoitteessa:
http://github.com/kangassu/j1850_reader

Tommi Kangassuo
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
BOM

Bill of Materials

CAN

Controller Area Network

CARB

California Air Resources Board

CMVCB

California Motor Vehicle Pollution Control Board

CRC

Cyclic Redundancy Check

CSMA/CR

Carrier Sense Multiple Access/Collision Resolution

DAC

Digital-to-Analog Converter

DPF

Diesel Particulate Filter

DTC

Diagnostic Trouble Code

ECU

Electronic Control Unit

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

EGR

Exhaust Gas Recirculation

EOBD

European On-Board Diagnostics

EOD

End Of Data

EOF

End Of Frame

GM

General Motors

HDOBD

Heavy Duty On-Board Diagnostics

ICSP

In Circuit Serial Programming

IDE

Integrated Development Environment

IFR

In-Frame Response

IFS

Inter Frame Separation

I/O

Input/Output

ISO

International Organization for Standardization

JOBD

Japanese On-Board Diagnostics

KWP

KeyWord Protocol

LCD

Liquid Crystal Display

MIL

Malfunction Indicator Lamp

NB

Normalization Bit

OBD

On-Board Diagnostics

OBD1

On-Board Diagnostics, ensimmäinen sukupolvi
2

OBD2

On-Board Diagnostics, toinen sukupolvi

OBD3

On-Board Diagnostics, kolmas sukupolvi

OBD-M

On-Board Diagnostics - Marine

OSI

Open Systems Interconnection

PCM

Powertrain Control Module

PID

Parameter ID

PWM

Pulse-Width Modulation

RX

Reception, Vastaanotto

SAE

Society of Automotive Engineers

SNR

Signal to Noise Ratio

SOF

Start Of Frame

SRAM

Static Random-Access Memory

TX

Transmission, Lähetys

UART

Universal Asynchronous Receiver Transmitter

USB

Universal Serial Bus

U.S. EPA

United States Environmental Protection Agency

VPW

Variable Pulse Width
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JOHDANTO

Aikanaan

tiukentuneiden

päästömääräysten

myötä

Yhdysvalloissa

myytävissä

ajoneuvoissa otettiin käyttöön päästöjenhallintaan tähtääviä järjestelmiä. Järjestelmät
yleistyivät nopeasti ja ajoneuvovalmistajat kehittivät omia menetelmiä järjestelmässä
käytettävään

tiedonsiirtoon,

sekä

päästöjenhallinnan

käyttämiin

mittaustapoihin.

Menetelmien laaja kirjo ja järjestelmien yhteensopimattomuus toivat tarpeen luoda
säädöksiä järjestelmille. Säädöksien pohjalta luotiin päästöjenhallintajärjestelmä, OBD, ja
myöhemmin

edelleen

seuraavan

sukupolven

OBD2

määritykset.

Päästöjenhallintajärjestelmät yleistyivät Yhdysvaltojen lisäksi myös muualla maailmassa
tuoden OBD2 järjestelmää vastaavia maakohtaisia järjestelmiä, kuten EOBD (European
OBD) ja JOBD (Japanese OBD). OBD2 (Euroopassa EOBD) järjestelmä on nykyisin
vaadittu käytettäväksi jokaisessa Yhdysvalloissa ja Euroopassa myytävässä uudessa
ajoneuvossa.

OBD2 järjestelmän diagnostiikkatiedon luku vaatii erillisen lukulaitteen. Ammattikäytössä
olevien laitteiden rinnalla on markkinoilla kuluttajille suunnattuja edullisia lukulaitteita,
joilla voi kommunikoida ajoneuvon päästöjenhallintajärjestelmän kanssa ja lukea sieltä
saatavaa diagnostiikkatietoa. Tietojen avulla voi arvioida esimerkiksi ajoneuvon
päästöjenhallintajärjestelmään kytkettyjen laitteistojen kuntoa ja mahdollisia vikatiloja.

Kandidaatintyössä

toteutetaan

lukulaite

ajoneuvon

päästöjenhallintajärjestelmän

diagnostiikkatiedoille. Lukulaite rakennetaan Arduino Uno kehitysalustaa käyttäen
tarvittavine komponentteineen ja OBD2:n määrittelemällä liittimellä, katso kuva 1.
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Kuva 1: Arduino Uno, LCD näyttö ja OBD2 liitin

Lukulaitetta testataan Jeep Cherokee 2003 -vuosimallin ajoneuvolla, joka tukee
tiedonsiirtoprotokollana SAE (Society of Automotive Engineers) J1850 VPW (Variable
Pulse Width) standardia. Koska testikohteena on amerikkalainen Chrysler - konsernin auto,
työssä keskitytään pääasiassa Yhdysvaltojen näkökulmaan OBD:n toteutuksesta ja sivutaan
EU:n vaatimuksia vastaavasta järjestelmästä.

1.1 Tausta
Kaupallisia OBD–lukulaitteita on tarjolla sekä ammattikäyttöön että kuluttajamarkkinoille.
Ammattikäytön laitteet tyypillisesti maksavat noin sadasta eurosta jopa tuhanteen euroon,
kun taas kuluttajalaitteita on laajalti myynnissä kohtuulliseen, jopa alle 30 euron hintaan.
Laitteet ovat joko näytöllä varustettuja kokonaisuuksia tai langattoman yhteyden kautta
kommunikoivia erillisiä palikoita (dongle). Laite-esimerkkejä on havainnollistettu kuvassa
2.

Halvemmissa

dongle

laitteissa

käyttöliittymän

tehtävää

älypuhelimella suoritettava freeware tai open source ohjelmisto.

5

hoitaa

esimerkiksi

Kuva 2: Esimerkki integroidusta lukulaitteesta, sekä erillisestä OBD2 Bluetooth donglesta ja
käyttöliittymän toteuttavasta Android sovelluksesta

Ammattikäytön laitteet ovat tyypillisesti huomattavasti kalliimpia, mutta tarjoavat
laajemman tuotetuen, paremman yhteensopivuuden eri ajoneuvojen kanssa ja tukevat
standardoitujen

diagnostiikkatietojen

lisäksi

laajemmin

merkkikohtaisia

diagnostiikkatietoja, joiden lisensointihinnat laitevalmistajalle voivat olla tuhansia euroja.
Lisäksi näiden laitteiden ominaisuuksiin voi kuulua laajemmat liitäntämahdollisuudet
lisälaitteille, vika-analyysiominaisuuksia ja ajoneuvon PCM:n (Powertrain Control
Module) ohjelmointimahdollisuus.

Halvemmat, alle sadan euron kuluttajille suunnatut lukulaitteet tukevat myös kaikkia
yleisiä OBD2:n tiedonsiirtomenetelmiä, sekä standardoituja diagnostiikkatietoja. Joitain
merkkikohtaisia

diagnostiikkatietoja

pystytään

lukemaan

myös

halvemmilla

kuluttajalaitteilla. Yleisesti halvat laitteet perustuvat ELM327 – piiriin, ja mikroohjaimeen. ELM327 hoitaa käytännön kommunikoinnin ajoneuvon OBD järjestelmän
kanssa, ja tarjoaa RS232 sarjaliikennerajapinnan esimerkiksi mikro-ohjaimelle tai
6

protokollakohtaiselle kommunikointipiirille1. Jos laitteesta on rajapinta ulkopuolelle, voi
kommunikointiväylänä mikro-ohjaimelta ulospäin toimia esimerkiksi USB (Universal
Serial Bus) liitäntä tai Bluetooth yhteys. OSI (Open Systems Interconnection) – malliin
heijastettuna ELM327 toteuttaa fyysisen kerroksen ja siirtoyhteyskerroksen. Mikro-ohjain
toteuttaa sarjaliikennerajapinnan kautta sovelluskerroksen, eli diagnostiikkakyselyt sekä
vastausten käsittelyn ja esityksen.

Kandidaatintyön tarkoitus on kokeilla lukulaitteen toteuttamista ilman ELM327:aa tai
vastaavaa integroitua piiriä, käyttäen fyysisen kerroksen, siirtoyhteyskerroksen ja
sovelluskerroksen toteuttamiseen yleiskäyttöistä mikro-ohjainta. Työn tavoitteena on
havainnoida vastaantulevia käytännön ongelmia ja haasteita mikro-ohjaimen käytöllä
tiedonsiirtoprotokollan toteutukseen, sekä suorituskykyä, kun ohjaimen vastuulla on
tiedonsiirron lisäksi sovelluksen ja käyttöliittymän vaatimat toiminnot. Toteutettua
järjestelmää verrataan toiminnaltaan ja kustannuksiltaan kaupallisiin OBD2-lukijoihin.
Vertailuun valitaan kaksi yleisesti Suomessa saatavilla olevaa kiinalaista lukijaa: noin 30
euron ”Quicklynks T40” itsenäinen päätelaite ja samanhintainen erillinen ELM327 piirillä
varustettu Bluetooth dongle, joka toimii hyvin esimerkiksi Android puhelimeen
asennettavan 3,55 euron hintaisen Ian Hawkinsin ”Torque” sovelluksen kanssa.

1.2 Tavoitteet ja rajaukset
Yleiskäyttöiset mikro-ohjaimet ja niihin perustuvat kehitysalustat ovat elektroniikan ja
tietotekniikan harrastajien suosiossa. Ohjaimilla on toteutettu muu muassa erilaisia kodin
automaatiojärjestelmiä, valvontajärjestelmiä, sääasemia ja robotteja. Työn lähtökohtana on
harrastusmielessä

kokeilla

tällaisen

mikro-ohjaimen

soveltuvuutta

kohtuullisen

yksinkertaisen ja hyvin määritellyn tiedonsiirtoprotokollan toteuttamiseen. Ajoneuvoissa
oleva OBD2 järjestelmä tukee eri tiedonsiirtoprotokollia, joista osa on työn toteuttamisen
mielessä tarpeeksi yksinkertaisia ja tiedonsiirtonopeudeltaan matalia.

Työn tavoite on toteuttaa OBD2-lukulaite käyttäen Arduino Uno kehitysalustaa ja
tarvittavia komponentteja. Arduino Uno on suosittu kehitysalusta, joka on helposti

1

ELM327 OBD to RS232 Interpreter Datasheet, Elm Electronics,
http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
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saatavilla ja tarjoaa tarvittavat liitännät valmiina siinä toimivalle Atmel AVR ATMega328
mikro-ohjaimelle. Työ rajataan niin, että siinä toteutetaan vain SAE J1850 VPW
tiedonsiirtoprotokolla. Laajemman protokollatuen toteuttaminen vaatisi työn aikatauluun
nähden liian suuren panostuksen. SAE J1850 VPW on tiedonsiirtonopeudeltaan tarpeeksi
matala yleiskäyttöiselle mikro-ohjaimelle, ja se on toteutettu testaukseen saatavilla
olevassa

Jeep

Cherokee

ajoneuvossa

mahdollistaen

työn

kenttätestauksen.

Käyttöliittymänä on 2*16 merkin LCD (Liquid Crystal Display) näyttö ja tarvittavat
painonapit sovelluksen ohjaukseen.

Lukulaitteen toteutukseen kuuluu olennaisena osana koko systeemin suunnittelu, jonka
myötä

työn

kautta

saa

hyvän

näkemyksen

aina

fyysisen

kerroksen

signaalinmuodostuksesta sovelluskerroksen ja käyttöliittymän toteutukseen. Näin itse
OBD2-lukulaitteen toteutuksen lisäksi oppimistavoitteena ovat systeemisuunnittelun eri
vaiheet sisältäen laitteiston, ohjelmiston eri kerrosten ja näiden välisen kommunikaation
suunnittelun, laitteiston eri komponenttien ja kokonaisuuden testaus ja käytännön
haasteiden havainnointi.
Tiedonsiirtoprotokolla toteutetaan Arduino Uno – kehitysalustan tarjoamalla Atmel AVR
ATMega328 mikro-ohjaimella, ja pulssin muokkaus sekä virtapiirien erotus toteutetaan
erillisellä Intersil HIP7020 lähetinmoduulilla. Ilman lähetinmoduulia mikro-ohjainvirtapiiri
ja ajoneuvon OBD2-väylän virtapiiri pitäisi erottaa muilla keinoin, kuten optoerottimilla.
Lisäksi lähetettävät pulssit ovat SAE J1850 VPW standardin mukaisesti hyvä pehmentää
reunoiltaan

mahdollisten

häiriöiden

minimoimiseksi.

HIP7020

sisältää

lisäksi

signaalinsuodattimen, joka poistaa väylällä olevaa häiriötä vastaanotetusta signaalista.
LCD näytön ja painonappien ohjauslogiikka toteutetaan myös samalla ATMega328 mikroohjaimella. Liitäntä ajoneuvon OBD järjestelmään toteutetaan HIP7020 lähettimen kautta
kehitysalustaan kytketyllä OBD2 liittimellä tarvittavine johtimineen (4 kytkettyä napaa).
Erillistä kotelointia laitteelle ei kandidaatintyön puitteissa toteuteta.

Työssä arvioidaan 8-bittisen AVR ATMega328 mikro-ohjaimen soveltuvuutta OBD2lukulaitteeseen suorituskyvyn ja muistikapasiteetin perusteella. Mikro-ohjainohjelmiston
on kyettävä SAE J1850 standardin mukaiseen tiedonsiirtoon ajoneuvon OBD2-väylällä,
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sekä tarjoamaan käyttöliittymän lukijan toiminnan ohjaukseen. Mikro-ohjaimen 16 MHz
kellotaajuus asettaa haasteita tiedonsiirrolle, mutta tarkalla ohjelmiston kontrollilla tiedon
välitys ja luku siirtotiellä tulisi onnistua, koska kellotaajuus on 64-kertainen SAE J1850
VPW signaloinnissa tarvittavaan neljän mikrosekunnin resoluutioon. Lisäksi ohjelmiston
on kokonaisuudessaan mahduttava mikro-ohjaimen flash – muistille, joka rajoittaa muun
muassa toteutettavien diagnostiikkakyselyiden määrää. Työssä tarkistellaan lisäksi mikroohjaimen tarjoamia mahdollisuuksia, ja sen rajoituksia resurssien puolesta mahdollista
jatkokehitystä varten: laajempaa käyttöliittymää, tiedon jatkojalostusta ja levitystä, sekä
laajempaa tiedonsiirtoprotokollatukea ajatellen.

1.3 Arduino Uno kehitysalusta
Arduino on avoin, vähän luottokorttia pienempi kehitysalusta, jossa on mikro-ohjain, I/O
liittimiä, USB liitin, virransyöttö jännitesäätimineen ja ohjelmistokehitysympäristö, jolla
voi ohjelmoida mikro-ohjainta. Kuvassa 3 on esitelty Arduino Uno kehitysalusta
liittimineen.

Kuva 3: Arduino Uno kehitysalusta

Arduino Unossa käytetään Atmel Corporationin AVR ATMega328 ohjainta. Ohjain on 8bittinen, se toimii 16MHz taajuudella, siinä on 32 kilotavua flash - muistia ohjelmalle, 1
kilotavu EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) muistia
pitkäaikaistallennukseen ja 2 kilotavua SRAM (Static Random-Access Memory) muistia
ajoaikaiseen käyttöön2.

2

Arduino Uno, http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
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Arduinon ohjelmistokehitysympäristö (IDE, Integrated Development Environment)
”Arduino IDE” on avoin projekti, joka on yksinkertainen ja helppo jopa aloittelijoiden
käyttää. Työkalu tarjoaa perustoiminnallisuudet ohjelmointitehtäviin, ja tukee C- ja C++ kieltä

Arduinon

kirjastoineen.

Sillä

saa

tehtyä

myös

monimutkaisempia

ohjelmistokokonaisuuksia jos on valmis tinkimään projektinhallintaa helpottavista
työkaluista ja ohjelmiston virheenetsintämahdollisuuksista. Työkalulla on mahdollista
flashata (siirtää mikro-ohjainohjelma kohdeohjaimelle) Arduino Unon lisäksi muita
Arduinon kehitysalustoja.

1.4 Työn rakenne
Luvussa 2 käsitellään OBD2 järjestelmään liittyvää teoriaa ja työssä käytettäviä protokollia
ja laitteistoa. Luku antaa tarvittavan tiedon työn toteutuksen ymmärtämiselle.

Luvussa 3 tarkastellaan lähemmin OBD2-lukulaitteen toteutusta ja ratkaisuja. Luvussa
käydään läpi toteutuksen eri vaiheet, vastaan tulleet tekniset ongelmat, ja perustelut
tehdyille ratkaisuille. Luvun lopussa tehdään yhteenveto työn toteutuksesta ja katsaus
jatkokehitysmahdollisuuksiin.

Luvussa 4 käydään yhteenvetona läpi miten työ toteutui tavoitteisiin verrattuna.
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2

OBD2 JÄRJESTELMÄ

OBD järjestelmän historia ylettyy yli 50 vuotta taaksepäin, ja se on kehittynyt vaatimusten
kasvaessa nykyisin yleisesti käytössä olevaan OBD2 järjestelmään vaadittavine
tiedonkeruu

ja

tiedonsiirtomenetelmineen.

Seuraavissa

osioissa

esitellään

OBD

järjestelmän historiaa ja kehitystä viimeaikaisiin sovelluskohteisiin asti, sekä työssä
toteutettavan SAE J1850 tiedonsiirtoprotokollan perusteita.

2.1 OBD järjestelmän historia ja kehitys
Ajoneuvojen päästöjenhallintaan tähtäävät järjestelmät saivat alkunsa Yhdysvalloissa
Kaliforniassa Los Angelesin asukkaita haittaavan savusumun rajoittamiseksi ja
vähentämiseksi. Vuonna 1960 Kaliforniassa perustettiin CMVCB (California Motor
Vehicle

Pollution

Control

Board),

jonka

tehtävänä

oli

kehittää

päästöjenhallintajärjestelmien sertifiointimenetelmiä. Tämän viraston, kuten myös vuonna
1968 perustetun CARB:in (California Air Resources Board) myötä Kaliforniassa säädettiin
vuodesta 1969 alkaen lakeja uusien autojen päästömittauksille ja vaatimuksille. Nämä lait
ja vaatimukset otettiin käyttöön pian koko Yhdysvalloissa, ja ne antoivat alkusysäyksen
vastaavien vaatimusten kehittämiselle koko maailmassa. [1]

Ajoneuvojen käyttöajan päästöjen kontrollointiin vaadittavat mittaukset ja huoltamoiden
henkilökunnan

tietotaidon

ylläpito

osoittautuivat

ongelmallisiksi,

varsinkin

kun

ajoneuvojen päästöjenhallintajärjestelmät kehittyivät vauhdilla [1]. Tätä varten CARB
alkoi vuonna 1982 kehittää säädöksiä, joiden mukaan kaikissa vuodesta 1988 Kaliforniassa
myytävissä

kolmitoimikatalysaattorilla

ja

päästöjenhallinnan

palautejärjestelmällä

varustetuissa henkilöautoissa olisi luotettava auton käyttöiän kestävä järjestelmä päästöjen
kontrollointia varten, OBD. Myöhemmin OBD1:ksi nimetty järjestelmä monitoroi
tietokoneohjattuja päästöjenhallintaan liittyviä antureita kuten lambda-antureita, EGR
(Exhaust

Gas

Recirculation)

järjestelmää,

polttoainejärjestelmää

ja

moottorinohjausmoduulia. Vian havaittua järjestelmä informoi kuljettajaa sytyttämällä
vikavalon (MIL, Malfunction Indicator Lamp). [2] OBD1 järjestelmän teknisiä
vaatimuksia

ei

kuitenkaan

standardoitu,
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joten

autonvalmistajilla

oli

omat

analysointityökalut ja tiedonesittämistavat järjestelmilleen.

CARB kehitti edelleen seuraavan sukupolven järjestelmän (OBD2), jossa määritellään
tarkemmin mittauskriteerit, diagnostiikkaliitin, tiedonsiirtoprotokollat, diagnostiikan
ongelmakoodit (DTCs, Diagnostic Trouble Codes) ja terminologia. Järjestelmä otettiin
vaiheittain käyttöön, Kaliforniassa uusissa henkilöautoissa ja kevyissä kuorma-autossa piti
olla järjestelmä vuodesta 1996 alkaen [3]. OBD2:ta vastaava järjestelmä EOBD tuli
pakolliseksi kaikkiin EU:ssa myytäviin uusiin henkilöautoihin vuodesta 2001 (bensiinillä
käyvät autot) ja vuodesta 2004 (dieselillä käyvät autot) [4]. OBD2 ja EOBD järjestelmiä
noudattelee myös Japanin autoteollisuuden oma järjestelmä, JOBD. Yhdysvallat, Eurooppa
ja Japani ovat kolme merkittävintä aluetta OBD järjestelmien kehityksessä. [1]

Raskaiden ajoneuvojen osalta on kehitetty erillinen HDOBD (Heavy Duty OBD)
järjestelmä, joka asettaa päästöjenhallinnan diagnostiikkavaatimukset ajoneuvoissa
käytettäville moottoreille. Järjestelmä on otettu käyttöön Yhdysvalloissa vaiheittain niin,
että vuodesta 2010 moottorien valmistajilla vähintään yksi moottoriperhe piti täyttää
vaatimukset, ja viimeistään vuonna 2013 kaikki myytävät uudet raskaan kaluston
moottorimallit piti täyttää HDOBD vaatimukset. Järjestelmässä itsessään keskitytään
dieselmoottorien

typen

oksidien

ja

hiukkaspäästöjen

mittauksiin,

kuten

dieselhiukkassuodattimen (DPF, Diesel Particulate Filter) ja katalysaattorin toimintaan. [5]
Vastaava järjestelmä on myös käytössä Euroopassa, joka otettiin käyttöön kahdessa
vaiheessa uusien tyyppihyväksyttävien raskaiden ajoneuvojen osalta, alkaen lokakuussa
2005. Vuoden 2009 lokakuusta alkaen kaikissa Euroopassa myytävissä raskaissa
ajoneuvoissa on vaatimuksena OBD järjestelmä [6].

OBD järjestelmä on suunnitteilla myös muille kuin maantiekäyttöön tarkoitetuille
ajoneuvoille

(nonroad

maansiirtokoneet,

vehicles).

Tähän

maataloustyökoneet,

kategoriaan

vapaa-ajan

kuuluvat

muun

muassa

maastokulkuneuvot,

veturit,

vesikulkuneuvot, puutarhatyökoneet, generaattorit ja kompressorit. U.S. EPA (United
States Environmental Protection Agency) on asettanut säädöksiä ja testausmenetelmiä
näiden moottoreiden päästöille. Näistä bensiinikäyttöisille maastokulkuneuvojen ja
vesikulkuneuvojen

moottoreille

on
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säädetty

päästöjenhallintajärjestelmät.

Vesikulkuneuvojen moottoreiden päästöjenhallintajärjestelmän OBD-M (OBD-Marine)
vaatimukset

on

määritelty

SAE

J1939-05

standardissa.

Maastokulkuneuvojen

päästöjenhallintajärjestelmät noudattavat vesikulkuneuvojen vaatimuksia [7].

Seuraavan sukupolven OBD3 järjestelmä on ollut jo jonkin aikaa suunnitteilla. Suurin
muutos nykyiseen OBD2 järjestelmään olisi mittaustiedon lähetys suoraan ajoneuvojen
tarkistuksista vastaavaan hallinnolliseen elimeen päästöjenhallinnan ongelman esiintyessä
ajoneuvossa. Tiedon lähetys voisi tapahtua reaaliaikaisesti vian havainnoinnista, tai kerätty
mittaustieto voitaisiin lähettää tiedonkyselyn perusteella. Jos järjestelmä tulisi pakolliseksi
uusiin autoihin, se mahdollistaisi OBD tiedon lisäksi ajoneuvon käytön seurannan
järjestelmät, joka voi rikkoa yksityisyyden suojaa3 ja sitä saatettaisiin vastustaa
ajoneuvojen käyttäjien puolelta. Toisaalta päästötietojen etäluenta poistaisi tarpeen
päästöjärjestelmien

määräaikaistarkastuksilta.

Tiedonsiirron

ja

anturitekniikan

kehittymisen myötä uuden järjestelmän vaatimukset voivat sisältää nykyisten epäsuorien
mittaustapojen lisäksi

suoraan moottorin

palotapahtuman ja pakokaasupäästöjen

mittauksia. [8]

2.2 OBD2 järjestelmän toiminta
OBD2 järjestelmän toiminta edellyttää, että ajoneuvo monitoroi ajoaikaisesti kaikkia
tarvittavia

päästöihin

liittyviä

järjestelmiä

ja

laitteita,

kuten

katalysaattorin,

haihtumispäästöjen, EGR:n, polttoainesyötön, lambda-anturin ja toissijaisen ilman
suihkutuksen toimintaa. Lisäksi järjestelmän pitää huomata moottorin sytytyskatkokset,
jotka voivat olla vahingollisia katalysaattorille, jos siihen pääsee kulkeutumaan
palamatonta polttoainetta. Jos OBD2 järjestelmä huomaa päästöjen ylittävän jollakin
monitoroitavalla osa-alueella sallitun rajan 1,5 kertaisesti, kuljettajaa tiedotetaan tästä MIL
– vikavalolla, jonka ajoneuvon PCM (Powertrain Control Module) sytyttää. Samalla PCM
tallentaa vian yksilöivän DTC – vikakoodin ja hetkelliset diagnostiikka-arvot myöhempää
lukua ja vika-analysointia varten, ns. ”freeze framen”. Freeze framen pitää sisältää kaikki
olennainen mittatieto vian tapahtumahetkeltä sen analyysia ja korjausta varten, kuten
ajoneuvon nopeuden, moottorin kierrosnopeuden ja kuormitusasteen, imuilman määrän ja
3

esimerkiksi neljäs lisäys Yhdysvaltain perustuslaissa suojaa yksityisyyttä
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paineen, polttoaineen syöttöpaineen ja jäähdytysnesteen lämpötilan. Vikakoodit ja
diagnostiikka-arvot ovat luettavissa lukulaitteella standardoidun liittimen kautta, joka on
kuvattu osiossa 2.3. [9]

2.3 OBD2 diagnostiikkatietojen lukeminen
SAE J1962 standardi asettaa vaatimukset liittimelle, jolla saa yhdistettyä lukulaitteen
OBD2 järjestelmään. Liittimen pitää sijaita kojelaudassa sen kuljettajan päädyn ja 300 mm
auton keskilinjan ulkopuolisen alueen välissä paikassa, johon on helppo päästä. Suositeltu
sijoituspaikka on ohjauspylvään ja auton keskilinjan välissä. Kuva 4 havainnollistaa
liittimen paikkaa testaukseen käytetyssä Jeep Cherokee ajoneuvossa.

Kuva 4: OBD -liittimen sijainti Jeep Cherokeen kojelaudassa

Standardi määrittelee kaksi eri mallia liittimestä käyttötarkoituksen mukaan: 12V (A malli)
ja 24V (B malli) jännitteen järjestelmille. Liitin on D – kirjaimen muotoinen
oikeansuuntaisen liittämisen varmistamiseksi, ja siinä on keskellä pitkittäin jakopalkki
(24V järjestelmän liittimessä palkissa on kolo). Liittimessä on 16 napaa, ja se tukee viittä
eri tiedonsiirtoprotokollaa. Protokollat ovat SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO
9141-2, ISO 14230 KWP2000 ja ISO 15765 CAN. Protokollat varaavat eri napoja
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liittimestä, ainoastaan maadoitus- ja käyttöjännitenavat ovat yhteisiä eri protokollille.
Liittimessä on myös vapaita napoja, joita valmistaja voi käyttää omien tiedonsiirtotapojen
toteutukseen. Työssä toteutettava SAE J1850 VPW protokolla käyttää napoja 2
(signalointiväylä), 4 (runkomaadoitus), 5 (signaalimaadoitus) ja 16 (12V käyttöjännite).
[10]

Kuva 5: OBD2 liitin

Kuva 5 havainnollistaa OBD2 – naarasliittimen (ajoneuvon pään) ulkomuodon. Liittimen
napojen käyttötarkoitus kuvan numeroinnin mukaan on seuraava:
1

Vapaa, valmistajan määrittelemä

9

2

J1850 signaali +

10 J1850 signaali – (vain PWM)

3

Vapaa, valmistajan määrittelemä

11 Vapaa, valmistajan määrittelemä

4

Runkomaadoitus

12 Vapaa, valmistajan määrittelemä

5

Signaalimaadoitus

13 Vapaa, valmistajan määrittelemä

6

ISO 15765-4 CAN korkea taso

14 ISO 15765-4 CAN matala taso

7

ISO 9141-2 / ISO 14230-4 K-linja

15 ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L-linja

8

Vapaa, valmistajan määrittelemä

16 Akkujännite

15

Vapaa, valmistajan määrittelemä

OBD2 tiedonluku perustuu diagnostiikkatiedon kysely-vastauspareihin, jotka toteuttavat
SAE J1979:ssa määritellyn viestiformaatin, viestien aikarajat ja uudelleenlähetykset, ja
kyselyjen palvelutunnisteet, sekä DTC:n osalta SAE J2012:ssa määritellyt vikakoodien
määritykset.

Eri tiedonsiirtoprotokollille on omat viestienvälitysvaatimukset. SAE J1850 rajapintaa
käyttävien diagnostiikkaviestien rakenne on havainnollistettu kuvassa 6. Viestit alkavat
kolmen tavun otsikkokentällä, jota seuraa enintään seitsemän tavun datakenttä. J1850
siirtoyhteyskerros on vastuussa CRC (Cyclic Redundancy Check) tavun lisäämisestä
viestin loppuun. Otsikkokentässä määrätään viestin prioriteetti ja tyyppi, viestikehyksen
sisäisen vastauksen vaatimus (IFR, In-Frame Response), osoitteistusmuoto (fyysinen tai
toiminnallinen osoitteistus), ja kohde- ja lähdeosoitteet. Viestin lähetyksen jälkeen J1979
protokolla odottaa vastausta 100 ms ajan. Vastauksia voi tulla useita, riippuen lähetetyn
kyselyn tyypistä, ja jokainen vastaus alustaa ajastimen. Jos vastausta ei tule annetussa
ajassa, J1979 voi lähettää saman kyselyn uudelleen 30 sekunnin päästä ensimmäisestä
kyselystä, ja samaa kyselyä ei saa enää toistaa minuutin päästä ensimmäisestä kyselystä.
[11]

Kuva 6: J1850 diagnostiikkaviestirakenne

SAE J1979 määrittelee yhdeksän eri palvelua: Reaaliaikaisen diagnostiikkadatakyselyn
($01), Freeze frame kyselyn ($02), DTC kyselyn ($03), DTC tiedon nollauksen ($04),
happianturin testituloksien kyselyn ($05), tiettyjen määriteltyjen järjestelmätestien kyselyn
($06),

havaittujen

DTC:ien

kyselyn

testiajosyklin

välillä

($07),

ajoneuvon

tietokonejärjestelmän, testin tai komponentin hallintaan pääsyn kyselyn ($08) ja
ajoneuvotiedon kyselyn ($09). [11]

Reaaliaikaisten tietojen kyselyt käyttävät erillisiä parametrisoituja tunnisteita, PIDejä
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(Parameter ID), joilla haluttu tieto määritellään kyselyyn. Vastauksia voi tulla yksi tai
useampia, riippuen halutusta tiedosta. Jos ajoneuvon OBD järjestelmä ei tue haluttua
tietoa, SAE J1850 viestinnässä järjestelmän ei tarvitse vastata kyselyyn. Ainoa pakollinen
tuettava PID on $00, joka on tuettujen PIDien kysely ajoneuvon eri hallintayksiköiltä,
ECUilta (Electronic Control Unit). [11]

DTC kyselyn vastauksena saatavat vikakoodit on määritelty standardissa SAE J2012.
Vikakoodit ovat nelinumeroisia, joiden alussa on kirjain kuvastamassa vikaantunutta
järjestelmää: B (Body, runko), C (Chassis, kori), P (Powertrain, voimalinja) ja U (Network,
tiedonsiirtoverkko). Seuraavana oleva numero (0-3) määrittelee koodiryhmän, onko
vikakoodi ISO/SAE standardin määrittelemä vai ajoneuvon valmistajan määrittelemä.
Kolme viimeistä numeroa määrittelevät itse vikakoodin. [12]

Myös lukulaitteelle on asetettu vaatimuksia SAE J1978 suosituksessa. Lukulaitteen pitää
tunnistaa käytettävä tiedonsiirtoprotokolla, pystyä lukemaan ja esittämään OBD
järjestelmän statustiedon ja tulokset, pystyä näyttämään DTC – vikakoodit, päästöihin
liittyvät käytönajan parametrit, vikatilanteessa tallennetun freeze frame –tiedon, viimeiset
testisyklitiedot ja tulokset, muut päästöihin liittyvät testiparametrit ja tulokset jotka on
määritelty J1979:ssa, ja tyhjentämään tallennetut DTC:t, freeze frame -tiedot ja
diagnostiikkatestien tulokset. Lisäksi lukulaitteelle tulisi tarjota käyttöopas tai tukipalvelu.
[13]

2.4 Tiedonsiirto ja SAE J1850 protokolla
Kaikki OBD2:n tukemat tiedonsiirtoprotokollat perustuvat sarjaliikenteeseen, jossa
tiedonvälitys tapahtuu symboli/bitti kerrallaan toisin kuin rinnakkaisliikenteessä, jossa
voidaan lähettää useita symboleja/bittejä samanaikaisesti. Sarjaliikenteen etuina ovat
johtimien pienempi määrä, vähäisempi häiriö johtimien välillä, ja tiedonsiirron
synkronoinnin kontrollin tarpeettomuus [14]. OBD2 protokollien lisäksi esimerkkejä
sarjaliikennetoteutuksista ovat mm. RS232, USB, Firewire ja Ethernet. Lisäksi OBD2
protokollat ovat kaikki synkronoimattomia (asynchronous), joka tarkoittaa sitä, että
laitteiden kellojen ei tarvitse olla synkronoituja, vaan ajoitustieto on itse lähetteessä. Näin
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väylällä ei tarvitse lähettää synkronointitietoa tietyin väliajoin, vaan lähetyksen aloitus aina
synkronoi kaikki vastaanottajat. [14]

Tiedonsiirto SAE J1850 protokollalla on moduloitu fyysiselle siirtotielle. Digitaalisen
signaalin modulointi tarkoittaa lähetettävän tiedon muokkaamista paremmin siirtotielle
sopivaksi4.

Tällä

mahdollistetaan

parempi

virheensieto,

suurempi

kaistanleveys,

tehokkaampi kaistan käyttö, useammat lähetykset samalle kaistalle (multiplexing) ja
langattomassa liikenteessä pienemmät antennikoot5.

SAE J1850 standardi määrittelee OSI -mallin kaksi alinta kerrosta: siirtoyhteyskerroksen ja
fyysisen kerroksen. J1850 fyysinen kerros tukee kahta modulointivaihtoehtoa: J1850
VPW:ia (Variable Pulse Width) ja J1850 PWM:ia (Pulse-Width Modulation). Moduloinnit
perustuvat siirtotien tasomuutoksiin (aktiivinen = jännitteellinen ja passiivinen =
nollataso), ja signaalitason pituuteen muutosten välillä. Seuraavissa osioissa kuvataan SAE
J1850 siirtoyhteyskerroksen ja fyysisen kerroksen ominaisuuksia ja toimintaa.

2.4.1 SAE J1850 Siirtoyhteyskerros
SAE J1850:n siirtoyhteyskerros on riippumaton fyysisen kerroksen moduloinnista, ja siis
yhteinen J1850 VPW ja J1850 PWM moduloinneille. Siirtoyhteyskerros tarjoaa keskenään
kommunikoivien osapuolten (ajoneuvon PCM ja lukulaite) välisen tiedonsiirtolinkin
luomiseen ja viestien kuljetukseen tarvittavat palvelut. Nämä ovat viestien osoitteistuksen,
viestipuskuroinnin,
monitoroinnin

kilpavarausjärjestelmän,

kontrollin,

bittitason

kellon

viestien

priorisoinnin,

synkronoinnin,

vapaan

viestien

väylän

elementtien

koostamisen ja purkamisen, CRC laskennan ja viestivirheiden havainnoinnin palvelut. [15]

J1850 viestien osoitukseen voidaan käyttää joko fyysistä tai toiminnallista osoitetta.
Fyysisellä osoitteistuksella kaksi tiedettyä solmua voivat kommunikoida keskenään.
Fyysistä osoitteistusta varten jokaisella OBD järjestelmän solmulla on yksityinen osoite.
Toiminnallisella osoitteistuksella tietty viesti tavoittaa kaikki solmut, ja riippuen solmuun

4

Matti Juutilainen, Opintojakso Ti5312600 Siirtyvä Tietoliikenne, LTY Tietotekniikan osasto, lukuvuosi
2006-2007, http://www.it.lut.fi/kurssit/06-07/Ti5312600/luentokalvot/luento05.pdf
5
Opintojakso S-72.1110 Signaalit ja järjestelmät, TKK, Tietoliikennelaboratorio, lukuvuosi 2007-2008,
http://www.comlab.hut.fi/studies/1110/luennot/S-72.1110_Luento12.pdf

18

määritellyistä toiminnoista, se voi käsitellä vastaanotetun viestin ja vastata viestiin [15].
Kaikki diagnostiikkakyselyt käyttävät toiminnallista osoitteistusta [11].

Viestin lähetyksen aloitus vaatii, että tiedonsiirtoväylä on vapaa, eli väylä on ollut
maajännitteessä tietyn ajan. Siirtoyhteyskerros fyysisen kerroksen kautta havaitsee, kun
väylä on ollut vapaa vähintään viestien välisen marginaalin verran (IFS, Inter Frame
Separation). Väylän tasomuutoksista saadaan bittitason kellon synkronointi, joka on
synkronoimattomassa tiedonsiirrossa tarpeen solmujen keskinäiseen tahdistamiseen. [15]

OBD2-lukulaitteessa J1850 siirtoyhteyskerros saa sovelluskerrokselta J1979 viestin
lähetettäväksi. Siirtoyhteyskerros muuntaa viestin sisältämät tavut bittitason symboleiksi
fyysistä kerrosta varten. Bittejä esittävien ”nolla” ja ”yksi” symbolien lisäksi J1850:ssä on
määritelty joukko erikoissymboleja tiedonsiirtoväylän varausta varten: SOF (Start Of
Frame), EOD (End Of Data), EOF (End Of Frame) ja BREAK. IFS marginaalin jälkeen
viestin lähetys alkaa SOF symbolista, jota seuraavat maksimissaan 11 tavua pitkä viesti
koostuen otsikkokentästä (3 tavua), datasta (7 tavua) ja CRC tarkistussummasta (1 tavu).
Viestiä seuraa EOD, ja mahdollinen IFR (In-Frame Response), jos sitä oli pyydetty
otsikkokentässä. Muussa tapauksessa EOD symboli jatkuu muodostuen EOF symboliksi
päättäen viestin. Viestien välissä pitää olla lisäksi marginaali (IFS) ennen seuraavaa
mahdollista viestiä. Viestin rakenne, viestikehys, on havainnollistettu kuvassa 7.

Kuva 7: SAE J1850 viestikehys ja valinnainen IFR

IFR mahdollistaa nopean vastauksen kyselyyn, koska siinä vastaus lähetetään osana
kyselyviestin kehystä. IFR tukee neljää eri tyyppiä: Tyyppi 0 ei vaadi vastausta (ei IFR:aa),
Tyyppi 1 koostuu yhden tavun vastauksesta yhdeltä vastaajalta, Tyyppi 2 koostuu yhden
tavun vastauksesta usealta vastaajalta, ja Tyyppi 3 koostuu usean tavun vastauksesta
yhdeltä vastaajalta sisältäen CRC:n. Lisäksi J1850 VPW:ssä IFR:aa ennen pitää olla
normalisointibitti (NB, Normalization Bit), koska IFR alkaa aina passiivisella symbolilla.
Normalisointibitti (lyhyt tai pitkä aktiivinen symboli) määrittelee IFR:n ajoituksen lisäksi
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tiedon, sisältääkö IFR CRC tavun. Bitin pituus tulkitaan eri tavalla eri ajoneuvon
valmistajilla, esimerkiksi GM (General Motors) määrittelee pitkän aktiivisen NB:n
(aktiivinen looginen nolla –bitti) niin, että IFR ei sisällä CRC tavua, ja lyhyen NB:n
(aktiivinen looginen yksi –bitti) sisältävän CRC tavun. Chrysler taas tulkitsee NB:n juuri
päinvastoin. [16]

Yhtenä erikoissymbolina J1850:ssa on BREAK, joka on vähintään 300 mikrosekunnin
aktiivinen symboli. Tämä pakottaa kaikki muut solmut kuuntelutilaan (häviävät
mahdollisen kilpavarauksen), ja sen käyttö on varattu diagnostiikka ja lukulaitteille.
BREAK symbolin voi lähettää väylälle milloin tahansa. [16]

Otsikko ja data saadaan tavuina J1979 viestissä, ja niiden yli lasketaan CRC
tarkistussumma. J1850:ssä CRC laskenta perustuu CRC-8-SAE polynomiin, joka on X8 +
X4 + X3 + X2 + 1. Lasketusta summasta otetaan vielä yhden komplementti. Otsikko, data ja
CRC tarkistussumma muodostetaan bittijonoksi, joista saadaan lähetettävät symbolit
fyysiselle kerrokselle (0 ja 1 loogiset symbolit). Vastaanotetun viestin CRC tarkistus
suoritetaan X7 + X6 + X2 polynomilla. Virheen havainnointi perustuu CRC laskennan
lisäksi viestin eheyteen, eli vastaanotettujen symbolien soveltuvuuteen viestikehyksessä.
Virhetilanteessa vastaanotettava kehys hylätään. [15]

J1850 standardi määrittelee myös kilpavarausjärjestelmän (CSMA/CR arbitration), jossa
jokainen solmu kuuntelee väylää lähetyksen aikana, jotta mahdollinen kilpailutilanne
huomataan. Jos kilpailutilanne syntyy, aktiivisen symbolin lähettäjä voittaa ja muut
lopettavat mahdollisen lähetyksen ja jatkavat väylän kuuntelua. Hävinneet solmut voivat
yrittää uudelleenlähetystä kun meneillään oleva voittanut viesti on päättynyt ja väylä on
ollut vapaa vähintään IFS symbolin verran. Kilpailutilanteessa myös lähetetty viesti säilyy
ehjänä, koska voittanut solmu on lähettänyt pidemmän aktiivisen symbolin, joka
automaattisesti yliajaa passiivisen symbolin tai lyhyemmän aktiivisen symbolin. Aktiiviset
ja passiiviset symbolit selitetään osiossa 2.4.2. Pitkillä aktiivisilla symboleilla viestin
otsikkokentän alussa (kolme ensimmäistä bittiä) voidaan priorisoida lähetteitä.
Siirtoyhteyskerros
tarvittavista

huolehtii

ajoituksista.

kilpavarauksen
[15]

Kuvassa
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aiheuttamista
8

on

uudelleenyrityksistä

kolme

lähettävää

ja

solmua

kilpavaraustilanteessa, jossa solmu B voittaa pidemmillä aktiivisilla symboleilla.
Sending
Node A

A ┌───────┐ ┌────┐
┌──┐ ┌────┐ ┌──┐
P ─┘
└──┘
└────┘ └──┘
└──┘ └── ─ ─ ─ ─ ─ ─
Contention detected by A
^

Sending
Node B

A ┌───────┐ ┌────┐
┌──┐ ┌────┐ ┌────┐
┌──┬─┐
P ─┘
└──┘
└────┘ └──┘
└──┘
└────┘ └─┴──

Sending
Node C

A ┌───────┐ ┌────┐
┌──┐ ┌──┐
P ─┘
└──┘
└────┘ └──┘ └── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Contention detected by C
^

Signal on
bus

A ┌───────┐ ┌────┐
┌──┐ ┌────┐ ┌────┐
┌──┬─┐
P ─┘
└──┘
└────┘ └──┘
└──┘
└────┘ └─┴──
│ SOF │ 0│ 0 │ 1 │ 1│ 0│ 0 │ 0│ 0 │ 1 │ 1│ ...

Kuva 8: Kilpavaraustilanne, Node B voittaa [14]

J1850 siirtoyhteyskerros voi myös puskuroida vastaanotettuja viestejä tai tavuja. Näin
saadaan tarkistettua viestien osoitteistus, ja tarvittaessa voidaan hylätä viesti(t), jotka eivät
ole osoitettu tälle laitteelle. Tämä vähentää viestintätarvetta protokollakerrosten välillä ja
mahdollisesti ohjelmiston kuormitusta, jos J1850 protokolla on toteutettu laitteistotasolla.
[15]

2.4.2 SAE J1850 VPW fyysinen kerros
Työssä toteutetaan SAE J1850 fyysinen kerros vain VPW moduloinnilla, joten PWM
modulointia ei käsitellä erikseen. Työssä toteutettava VPW perustuu yhdellä väylällä
lähetettäviin muuttuvanpituisiin pulsseihin niin, että korkean potentiaalin (aktiivinen) ja
matalan potentiaalin (passiivinen) pulssit vuorottelevat lähetyksessä. Keskimääräinen
datanopeus on 10,4 Kb/s. Kuvassa 9 esitetään loogisten nolla ja yksi – symbolien
modulointipituudet fyysiselle lähetystielle.
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128us

128us

64us

64us

Passiivinen
looginen “1”

Aktiivinen
looginen “0”

Passiivinen
looginen “0”

Aktiivinen
looginen “1”

Kuva 9: Loogisten symbolien "0" ja "1" lähetyspituus

VPW:llä saavutetaan vähäinen häiriö, sekä hyvä kellovirheen ja maadoituseron sieto [16].
PWM:llä taas saavutetaan parempi tiedonsiirtonopeus, 41,6 Kb/s, lyhyemmillä vakioiduilla
symbolien lähetysajoilla. Lisäksi PWM moduloinnissa käytetään kahta johdinta
tiedonsiirtoon (jännite-ero johtimissa määrää signaalitilan), kun VPW moduloinnilla on
käytössä yksi yhteinen johdin väyläliikenteelle.

Fyysinen kerros muuttaa siirtoyhteyskerrokselta saadut symbolit oikeanmittaisiksi
pulsseiksi. Lisäksi fyysinen kerros muuttaa siirtotien tasoa aina symbolin alussa. Taulussa
1 on esitetty J1850 VPW moduloitujen symbolien pituudet tiedonsiirtoväylällä. BREAK
symboli on vähintään 300 mikrosekuntia pitkä aktiivinen pulssi, mutta se voi olla jopa viisi
millisekuntia pitkä, jotta voidaan varmistaa kaikkien muiden solmujen meno kuuntelutilaan
kilpavaraussäännön mukaisesti.

Symboli
Passiivinen "0", Aktiivinen "1"
Passiivinen "1", Aktiivinen "0"
Aktiivinen "SOF"
Passiivinen "EOD"
Passiivinen "EOF"
Passiivinen "IFS"
Aktiivinen "BREAK"

lähetyspituus (mikrosekuntia)
64
128
200
200
280
300
300

Taulu 1: J8150 VPW symbolien keskimääräiset lähetyspituudet

Kuvassa 10 on esitetty oskilloskoopilla otettu kaappaus esimerkkilähetteestä. Keltainen
viiva kuvastaa signaalia siirtotiellä. Ensimmäisenä lähetettävänä symbolina on aktiivinen
BREAK noin 300 mikrosekunnin ajan, jota seuraa samanpituinen passiivinen IFS. Tämän
jälkeen varsinainen viestikehys alkaa aktiivisella 200 mikrosekunnin SOF symbolilla. SOF
symbolia seuraa aina passiivinen

looginen yksi tai nolla, joka tässä esimerkissä on
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128 mikrosekunnin mittainen ”yksi”. Seuraava aktiivinen symboli on 64 mikrosekunnin
mittainen ”yksi” symboli. Tätä seuraavat passiiviset ja aktiiviset symbolit noudattavat
samaa kaavaa pulssinpituuksissa, eli esimerkkilähetteenä on loogisten ykkösten jono.

Kuva 10: Esimerkkilähetys oskilloskoopilla kaapattuna

Diskreetit tasot (aktiivinen ja passiivinen) muodostavat teräväreunaisia pulsseja, ja näin
erittäin nopeita jännitteenmuutoksia ja korkeita taajuuskomponentteja. Tämä voi aiheuttaa
häiriöitä, ja niiden estämiseksi pulssit muotoillaan niin, että väylävaihdoksissa
(passiivisesta aktiiviseen ja toisinpäin) ei ole teräviä kulmia, ja pulssin nousu ja lasku
täyttävät J1850 protokollavaatimukset. Passiivinen taso on määritelty jännitteeltään 0 – 3,5
volttiin, ja aktiivinen taso 6,25 – 8 volttiin. Passiivinen jännitetaso on aina käytännössä yli
nolla volttia kohinan ja ylimääräisen häiriön vuoksi. Häiriötä voidaan vähentää riittävällä
liitoksien ja johtimien suojauksella ja eristyksellä, hyvällä maadoituksella niin, että kaikki
maajohtimet ovat samassa maadoituslinjassa, balansoidulla virtapiirillä yhdessä kierretyllä
parikaapelilla, riittävän vahvalla lähetyssignaalilla verrattuna kohinaan (SNR, Signal to
Noise Ratio), ja vastaanottavassa päässä tehokkaalla signaalinsuodatuksella. [16] [17]
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3

OBD2-LUKIJAN TOTEUTUS

Tässä luvussa esitellään kandidaatintyössä toteutetun OBD2-lukijan ja ohjelmiston
kehityksen eri vaiheet, päätöksenteon perusteet eri ratkaisuille, esille tulleet ongelmat ja
toteutunut työ. Lopussa verrataan toteutunutta työtä asetettuihin tavoitteisiin, ja pohditaan
vaihtoehtoja työn jatkokehitykselle.

3.1 Toteutettavan lukulaitteen määrittely
Työn tavoitteena on kokeilla OBD2-lukulaitteen toteuttamista yleiskäyttöisellä mikroohjaimella, ja havainnoida vastaantulevia käytännön ongelmia ja haasteita. Lisäksi yhtenä
tavoitteena on vertailla valmiin ratkaisun ja työssä käytettävien komponenttien välistä
kustannusta. Mikro-ohjainalustana käytetään yleisesti saatavilla olevaa Arduino Uno –
kehitysalustaa.

Työn aloitusvaiheessa tärkeimpänä tehtävänä oli rajata työ sellaiseksi, että sen toteutuksen
pystyy tekemään annetussa ajassa, 250 työtunnissa. Työ rajattiin laitteiston, tiedonsiirron ja
tiedon käsittelyn, sekä käyttöliittymän osalta.

Työssä käytettävä laitteisto rajattiin heti alussa Arduino Uno

kehitysalustaan

pohjautuvaksi. Laitteen saatavuus ja harrastuneisuus laitteen parissa vaikuttivat pääosin
valintaan. Arduinoon saa hyvin joustavasti liitettyä tarvittavat oheiskomponentit, kuten
mahdolliseen tiedonsiirtoon, tiedon syöttöön ja esittämiseen tarvittava laitteisto. Arduino
tarjoaa myös työtä varten helpon ohjelmistokehitysympäristön, Arduino IDE:n.

Vaihtoehtoina tiedonsiirtoon Arduino Unon ja ajoneuvon OBD2 järjestelmän välillä oli
tiedonsiirtoprotokollan toteutus Arduinossa olevaan Atmel AVR ATMega328 mikroohjaimeen virtapiirien erottamiseen tarvittavine komponentteineen, tai erillisen integroidun
piirin, kuten ELM327:n, käyttöä tiedonsiirtoon ja RS232 rajapinnan toteutus mikroohjaimeen. Kandidaatintyön pääasiallinen tarkoitus oli kokeilla yleiskäyttöisen mikroohjaimen kyvykkyyttä toimia OBD2-lukijan ohjauksessa, ja aikakriittisin osa ohjauksesta
on tiedonsiirto järjestelmien välillä. Näin työssä päädyttiin toteuttamaan tarvittava(t)
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tiedonsiirtoprotokolla(t) mikro-ohjaimelle.

OBD2 järjestelmä tukee viittä eri tiedonsiirtoprotokollaa. Yhtenä protokollana on SAE
J1850 VPW, jota tukevat mm. osa Chryslerin ja GM:n 2000-luvun alun ajoneuvoista. Työn
testausta varten saatavilla oleva Chrysler – konsernin ajoneuvo Jeep Cherokee vuosimallia
2003 tukee tätä protokollaa, ja siksi tämä valittiin yhdeksi toteutettavaksi protokollaksi.
Lisäksi ajatuksena oli työn valmisteluvaiheessa toteuttaa myös SAE J1850 PWM ja CAN
protokollat,

mutta

nämä

rajattiin

työn

sisällöstä

pois

alkuvaiheessa,

kun

protokollatoteutuksen laajuus selvisi.

OBD2-väylältä saatavan tiedon esitys voidaan toteuttaa joko lukijalle tai erilliselle
päätelaitteelle, jonne lukija välittää saadun tiedon. Kumpaakin vaihtoehtoa harkittiin työn
valmisteluvaiheessa. Lukijalle toteutettu käyttöliittymä mahdollistaisi muista laitteista
riippumattoman järjestelmän toteuttamisen, kun taas ulkopuolisen päätelaitteen käyttö
vapauttaisi lukijan resursseja itse tiedonsiirtoon. Ulkopuolisen laitteen käyttö olisi vaatinut
erillisen käyttöliittymän, esimerkiksi Android – sovelluksen toteuttamista, sekä rajapinnan
toteuttamista tiedonsiirtoa varten esimerkiksi Bluetoothin tai USB:n yli. Siirrettävän tiedon
määrä kysely-vastausparia kohden on SAE J1850 protokollalla enintään 14 tavua, joten
ulkoisen rajapinnan nopeus ei olisi rajoittava tekijä käyttäjälle mielekkään tiedon
päivityksen nopeudelle. Työ rajattiin käyttöliittymän osalta toimimaan suoraan Arduino kehitysalustan yhteydessä LCD näytön ja painonappien kanssa.

Käyttäjälle esitettävää tietoa varten käyttöliittymään piti määritellä OBD2 järjestelmältä
haettavat parametrit. Käyttäjälle mielekkäitä parametreja nähtiin olevan ainakin
mahdolliset vikakoodit (DTCt), moottorin päästöjenmittaukseen liittyvät lambda-arvot, ja
moottorin toimintaan vaikuttavina arvoina kaasuläpän asento, jäähdytysnesteen lämpötila,
imuilman lämpötila ja moottorin kierrosluku. Testialustana toimivan Jeep Cherokeen
tukemat parametrit piti ottaa määrityksessä huomioon, ja tätä varten käytettiin kaupallista
OBD-lukijaa selvittämään tuetut parametrit. Ajoneuvo ei tue imuilman lämpötilan hakua,
joten se rajattiin pois käyttöliittymän kyselyparametreista.
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3.2 Laitteistokokoonpano
Työssä toteutettava laitteisto perustuu Arduino Uno (rev.3) kehitysalustaan, jossa on Atmel
AVR ATMega328 mikro-ohjain, 13 digitaalista I/O liitintä, 6 analogista I/O liitintä, USBliitin ohjainohjelman siirtoon ja käyttöjännitteelle, alustus (reset) – nappi, 16MHz
oskillaattori, 5V ja 3,3V jännitelähdöt sekä maadoituslähtö, jännitesäädin enintään 20V
syöttöjännitteelle, referenssijännitelähtö ja ICSP (In Circuit Serial Programming) – liitin
ohjainohjelman siirtoon ilman käynnistyksen latainta (bootloader). Kehitysalustaan voi
kiinnittää tarvittaessa myös ulkoisen virtalähteen, kuten 9V pariston.

Jotta laite voidaan kytkeä ajoneuvon OBD järjestelmään, työhön tarvitaan SAE J1962
mukainen OBD2 liitin, sekä neljä johdinta ja liitinnastaa. SAE J1850 VPW käyttää
liittimestä 12V syöttöjännitettä, signaalimaadoitusta, runkomaadoitusta ja J1850+ liitintä.

Koska Arduinon mikro-ohjain toimii 5V jännitteellä ja ajoneuvo 12V jännitteellä, pitää
virtapiirit erottaa toisistaan. Tähän tarkoitukseen vaihtoehtoina on erilliskomponenteista
rakennettu piirien erotus, optinen erotin tai erillinen lähetinmoduuli. SAE J1850
määrittelee lisäksi lähetettävän pulssin muodon ja lähetteen jännitteen väylällä, jota
toteutuksen on noudatettava [15]. Tämän vuoksi työssä päädyttiin käyttämään erillistä
Intersil HIP7020 lähetinmoduulia, joka mahdollistaa tarkan pulssin muotoilun, häiriön
suodatuksen,

käyttöjännitteiden

erotuksen

(5V

ja

12V)

ja

jännitteensäädön

tiedonsiirtoväylälle. Lähetinmoduulia varten tarvittiin neljä vastusta ja kondensaattori.
Lisäksi moduulin toiminnan seuraamiseen asennettiin kaksi lediä vastuksineen, lähetystä
(TX) ja vastaanottoa (RX) osoittamaan. Lähetinmoduuli, ledit ja erilliskomponentit
juotettiin pienelle kytkentälevylle, josta vietiin johtimet Arduinolle. Johtimet varaavat
Arduinolta viisi digitaalista I/O liitintä, jonka lisäksi tarvitaan yhteinen maadoitus.
Lähetinmoduuleja komponentteineen toteutettiin kaksi kappaletta, yksi varsinaiseen
kommunikointiin

ajoneuvon

kanssa,

ja

toinen

paluusilmukalla

itsenäistä

ohjelmistotestausta varten.

Käyttöliittymää varten tarvitaan LCD näyttö, kolme painonappia ja kytkentäalusta. LCD
näytöksi valittiin Hitachi HD44780 – yhteensopiva 2*16 merkin näyttö, jonka kytkentä
vaatii 3,3V ja 5V jännitesyötön sekä

maadoituksen lisäksi kuusi digitaalista I/O liitintä
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Arduinosta. Näytön kirkkauden säätöön valittiin kierrettävä potentiometri. Käyttöliittymän
ohjaukseen valittiin kolme piirilevylle asennettavaa painonappia, ”SEURAAVA”,
”VALINTA” ja ”TAKAISIN” – toimintoja varten. Nämä tarvitsevat lisäksi kolme vastusta
ja kolme kondensaattoria kytkennän huojumisilmiön välttämiseksi. Huojuminen johtuu
painonapin toimintaperiaatteesta jossa juuri kytkennän tapahtuessa itse asiassa tapahtuu
useita nopeita liitoksen kytkentöjä ja irrottamista. Painonapit varaavat Arduinosta 5V
syöttöjännitteen lisäksi kolme analogista I/O liitintä. Kytkentäalustana toimii 14*25 reiän
koekytkentäalusta, johon kiinnitettiin LCD näyttö, potentiometri ja painonapit.

Virransyöttö OBD2-lukijalle voidaan toteuttaa joko USB liittimen kautta, tai erillisellä 9V
paristolla. Syöttö olisi myös mahdollista toteuttaa ajoneuvon 12V akkujännitteen kautta,
mutta

työssä

nähtiin

tarpeelliseksi

saada

erillinen

virransyöttö

kytkentävaatimusta. Kuvassa 11 on esitetty työssä toteutettu lukulaite.

Kuva 11: Toteutettu OBD2-lukija kytkentöineen
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ilman

OBD

3.3 Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus
Mikro-ohjaimen ohjelmisto voidaan toteuttaa millä tahansa ohjelmointikielellä josta
saadaan ohjaimen käyttämä konekielinen käännös. Ohjelmistoympäristöistä suosituimpia
ovat Atmelin oma ympäristö Atmel Studio, ja Arduino IDE. Atmel Studio on hyvin kattava
ympäristö, mutta samalla raskas ja monipuolisuudessaan hitaammin opittava. Arduino IDE
taas on helppokäyttöinen, nopeasti opittava ympäristö, joka katsottiin riittäväksi
kandidaatintyössä toteutettavalle ohjelmistolle. Mikro-ohjaimeen saa valmiskirjastoja ja
ohjelmistoesimerkkejä pääasiassa Assembler-, C- ja C++ -kielillä toteutettuna. Arduino
IDE tukee C- ja C++ kieliä, joten työn toteutukseen valittiin Arduino IDE ja C-kieli.

Ensimmäinen ohjelmistosuunnittelun tavoite oli määritellä ohjelmistoarkkitehtuuri. Mikroohjain ei sisällä käyttöjärjestelmää eikä sen tarjoamaa prosessien jakoa ja priorisointia.
Fyysisen kerroksen lähetys ja vastaanotto pitää saada tarvittaessa ajoaikaa ohjaimelta, eikä
matalamman prioriteetin toiminta, eli käyttöliittymä tai siirtoyhteyskerros, saa estää tätä.
Tämä on otettu arkkitehtuurissa huomioon niin, että ohjelmistomoduulien välinen viestintä
kuljetetaan erillisen viestinvälitysrajapinnan kautta, joka puskuroi viestit ja välittää ne
prioriteettijärjestyksessä eteenpäin.

Moduulien välisten viestien lisäksi ohjelmistossa on yksi yhteinen J1979 viestipuskuri, jota
käytetään sekä lähetettävien viestien että vastaanotettavien viestien tallennukseen. Puskuri
on työssä yhden viestin mittainen, joka rajoittaa kysely-vastausparien määrän yhteen
kerrallaan. Tämä yksinkertaistaa toteutusta, ja on otettava huomioon viestien käsittelyssä.
Tämä myös rajoittaa J1979 protokollan toteutuksen niin, että ohjelmisto ei pysty
täyttämään kaikkia protokollan vaatimuksia, kuten useamman vastauksen käsittelyä.

Koska kommunikointi protokollakerrosten ja moduulien välillä suunnitellaan viestien
välityksellä, protokollakerrokset toteutetaan tilakonein. Viesti välitetään kohdetilakoneelle,
joka käsittelee viestin tilan edellyttämällä tavalla. Tilakoneen osoitus on suunniteltu
funktio-osoittimin niin, että tilan vaihtuessa osoitin asetetaan osoittamaan uuden tilan
funktioon. Näin erillistä tilakonekohtaista reititysfunktiota ei tarvita, vaan viestit välittyvät
suoraan tilakoneen oikealle tilalle säästäen suoritusaikaa.
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Mikro-ohjaimen koodi ajetaan pääfunktiossa, joka sisältää ikisilmukan tarkistaen
viestinvälitysrajapinnan puskuroimia viestejä ja välittäen niitä eteenpäin. Arduinon
kirjaston tarjoama silmukka ei kuitenkaan ole tarpeeksi nopea, vaan se korvattiin erillisellä
nopealla silmukalla. Näin yhden silmukan ajoaikaa saatiin vähennettyä 17 mikrosekuntia.
Lisäksi suorituskyvyn takaamiseksi ohjelmistoa nopeutettiin minimoimalla kerto- ja
jakolaskujen käyttö, käyttämällä mahdollisuuksien mukaan valmiiksi laskettuja vakioita,
käyttämällä erillisiä muuttujia tietorakenteiden alkioiden sijaan, ja valitsemalla kellojen
keskeytysten

ohjaukseen

tarvittavat

kellokertoimet

niin,

että

minimoidaan

kellokeskeytysten määrä.

Työssä toteutetulla arkkitehtuurilla saavutettiin riittävä nopeus yhtäaikaiseen pulssin
lähetykseen ja vastaanottoon. Suorituskyky on kuitenkin riittävyyden rajoilla, ja ilman yllä
mainittuja nopeutuksia 16MHz kellotaajuudella toimiva 8-bittinen ohjain ei kyennyt
suoriutumaan yhtäjaksoisesta J1850 VPW:n lähetys ja vastaanottotestistä. Kuvassa 12 on
esitetty lohkokaavio toteutetun ohjelmiston arkkitehtuurista.

Application control

Application
layer

J1850

UI control Stm

J1979 Message control Stm

Task
priority
control

J1850 L2 State machine

Data link
layer

J1850

J1850 Message validator

J1850 Arbitrator

J1850 Message constructor

J1850 Message receptor

J1850 L1 VPW State machine

Physical
layer

VPW Pulse generator

VPW Pulse receptor

Kuva 12: Lohkokaavio ohjelmistoarkkitehtuurista
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3.3.1 Fyysisen kerroksen ohjelmisto
Fyysisen kerroksen ohjelmiston suunnittelu aloitettiin pulssinmuodostuksen arvioinnilla.
Vaihtoehtoina oli luoda pulssi Arduinon valmiskirjastoja käyttäen lähettämällä symboli
UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) ohjaimelle tai analogiulostulolla
PWM signaalina, tai kelloja ohjaamalla luoden pulssi kellokeskeytysten avulla.

UARTin käytön rajoitteena on enimmäisnopeus 115200 baudia, joka antaa noin 8,7
mikrosekunnin resoluution. Osiossa 2.4.2 esitetyt VPW symbolit pystytään toteuttamaan
tarkasti neljän mikrosekunnin resoluutiolla. Toinen esille tullut rajoite on UARTin
toiminta, jossa vapaa signaalitaso on korkea, eli jännitteellinen, kun taas lähetystaso on
matala, eli jännitteetön. J1850 toimintatapa on päinvastainen, eli lähetystaso on
jännitteellinen. Lisäksi UARTin käyttö vaatii matalan aloitusbitin, joka pidentää
ensimmäistä

lähetettävää

symbolia

J1850

pulssin

tapauksessa.

UARTin

soveltuvuustestausta on havainnollistettu kuvassa 13.

Kuva 13: Oskilloskoopin kuva UARTin yli lähetetystä tavusta 0x0F. Huomaa aloitusbitti ennen
ensimmäistä lähetettävää nolla-bittiä.

ATMega328 mikro-ohjaimessa ei ole erillistä Digitaali-Analogi muunninta (Digital-toAnalog Converter, DAC) vaan analogiulostulona voi käyttää PWM signaalia. PWM on
analogisignaalia muistuttava digitaalisignaali, jossa tietty osa taajuussyklistä on linja
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ylhäällä. Tämä saadaan aikaiseksi joko Arduinon kirjastossa olevalla analogWrite kutsulla, jossa määritellään linjan aukipitoaste, tai kelloa ja sen keskeytyksiä käyttäen.
analogWrite:n käyttöä rajoittaa ennaltamäärätyt taajuudet 490Hz ja 980Hz antaen
parhaimmillaan vain 1020 mikrosekunnin resoluution. Kellokeskeytyksillä pulssin
muodostus voidaan toteuttaa PWM:aa käyttäen, mutta VPW:n jatkuvasti muuttuva
pulssileveys hankaloittaa PWM:n ajoitusta, eli taajuus saattaa muuttua joka symbolilla.

ATMega328 mikro-ohjaimessa on kolme kelloa, kaksi 8-bittistä ja yksi 16-bittinen kello.
Näitä voidaan ohjata toisistaan riippumatta, poikkeuksena toisen 8-bittisen ja 16-bittisen
kellon yhteinen kellokerroinmoduuli (prescaler). Kelloja voidaan ajastaa joko suoraan
ohjaimen käyttämällä oskillaattorin taajuudella (16MHz) tai skaalaamalla taajuutta
kellokerroinmoduulilla. Skaalauksella saadaan resoluutiota heikentämällä pidempiä
ajastuksia. Mikro-ohjaimen kellokeskeytyksillä saadaan tarkasti määriteltyä J1850 VPW
pulssin nousu ja laskukohdat, kuten kuvassa 14 havainnollistetaan.

Kuva 14: Oskilloskoopin kuva 32 mikrosekunnin pulssista kellokeskeytyksen avulla toteutettuna

Pulssin muodostusta varten digitaalisen I/O liittimen jännitettä voidaan ohjata joko
Arduinon kirjaston valmiskutsulla digitalWrite, tai suoraan ohjaamalla kyseistä I/O porttia.
Valmiskirjaston käyttö vie noin neljä mikrosekuntia, kun taas suora portin ohjaus vie noin
puoli mikrosekuntia.
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Ohjelmiston suunnittelussa päädyttiin käyttämään mikro-ohjaimen kelloa ja suoraa I/O
liittimen portin ohjausta J1850 symbolien pulssin muodostukseen. Kellon ajastusten
ohjaamiseen ja keskeytyskäsittelijöille suunniteltiin erillinen kirjastomoduuli, jota fyysinen
kerros käyttää suorilla funktiokutsuilla. Vaste ajastinmoduulilta fyysiselle kerrokselle
saadaan viestirajapinnan kautta. Ajastinmoduulille on toteutettu omat ajastinrutiinit
lähetykselle ja vastaanotolle. Nämä käyttävät eri 8-bittisiä kelloja ja voivat täten olla
ajastettuna

rinnakkain

eri

ajastinparametreilla.

Lähetys

käyttää

kelloa

neljän

mikrosekunnin tarkkuudella, jolla saadaan tarkka pulssin muodostus. Vastaanoton rutiinille
riittää 16 mikrosekunnin kellotarkkuus, jolla saadaan eroteltua vastaanotetut symbolit
toisistaan.

Kuvassa 15 on esimerkki viestinvälityksestä J1850 siirtoyhteyskerrokselta fyysisen
kerroksen kautta siirtotielle selventämään jäljempänä tässä osiossa olevaa toiminnan
kuvausta.

Kuva 15: Esimerkki viestinnästä symbolien lähetyksessä
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Fyysisellä kerroksella on yksi tilakone, joka hoitaa symbolien lähetyksen ja vastaanoton
ajastinkirjastoa käyttäen. Tilakone saa pyynnöt siirtoyhteyskerrokselta lähetettävä symboli
kerrallaan, ja ajastaa lähetyksen symbolin pulssin pituuden ja tason mukaisesti. Fyysinen
kerros puskuroi kaksi symbolia jonoon, yhden lähetettävän symbolin lisäksi. Näin jonossa
on aina valmiina seuraava symboli kun edellinen on lähetetty. Koska J1850 protokollassa
väylää kuunnellaan samaan aikaan kun sinne lähetetään symboleja, pulssin lähetys
heijastuu vastaanottona. Vastaanotetusta pulssista ajastinmoduulin keskeytyskäsittelijä
lähettää tiedonantoviestin suoraan siirtoyhteyskerrokselle, jotta seuraava pulssi saadaan
mahdollisimman nopeasti lähetysjonoon. Viestissä välitetään pulssin tason ja pituuden
perusteella

vastaanotettu

symboli.

Pulssin

lähetyksen

jälkeen

ajastinmoduulin

keskeytyskäsittelijä lähettää viestin fyysiselle kerrokselle, joka ajastaa seuraavan jonossa
olevan lähetyksen. Siirtoyhteyskerros voi myös pyytää fyysistä kerrosta tarkkailemaan
väylää,

esimerkiksi

hävityn kilpavarauksen

tai virheellisen lähetyksen

jälkeen.

Uudelleenlähetys voi alkaa kun väylä on ollut vapaa vähintään IFS symbolin pituuden
verran.

3.3.2 Siirtoyhteyskerroksen ohjelmisto
Siirtoyhteyskerroksen ohjelmisto huolehtii J1979 viestien muuttamisesta symboleiksi ja
bittitason puskuroinnista, kilpavaraustilanteen hallinnasta, sekä J1979 protokollan
määrittelemien

viestien

eheyden

varmistamisesta

ja

niiden

kuljetuksesta

sovelluskerrokselle. CRC laskenta on myös osa siirtoyhteyskerroksen vaatimuksista.

J1979 viestin lähetystä varten viesti hajotetaan symboleiksi, jotka puskuroidaan
siirtoyhteyskerroksen symbolijonoon. Jonon alkuun laitetaan BREAK symboli ja sitä
seuraavat IFS ja SOF symbolit. BREAK symbolilla pakotetaan OBD järjestelmän muut
solmut kuuntelutilaan. Jonoon lisätään otsikko- ja datakentän symbolien jälkeen CRC
laskennan tuloksena saatava tavu. CRC laskentaan löytyi työtä varten valmis funktio, jota
käytetään osana ohjelmistoa. CRC laskennan on tehnyt B. Roadman. Lopuksi viimeisenä
symbolina on EOF, mutta tätä ei tarvitse lähettää erillisenä symbolina fyysiselle
kerrokselle, koska lähetyksen jälkeen siirtoyhteyskerros odottaa OBD järjestelmältä
vastausta ja järjestelmän solmut voivat vastata kun väylä on ollut vapaana IFS symbolin
pituuden verran. Ohjelmisto ei tue IFR:aa, eikä sitä näin tarvitse ottaa huomioon
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lähetyksessä tai vastaanotossa.

Siirtoyhteyskerroksen

suunnittelussa

haasteena

oli

saada

lähetettävät

symbolit

mahdollisimman nopeasti fyysiselle kerrokselle, ja samalla huomata mahdollinen
kilpavaraustilanne. Yhden lähetettävän pulssin pituus on minimissään 64 mikrosekuntia,
jonka lisäksi vastaanotto ja kilpavaraustilanteen havainnointi tapahtuu pienellä, noin 16
mikrosekunnin viiveellä johtuen HIP7020 toiminnasta6. Mikro-ohjaimen suorituskyky ei
ole riittävä sille, että seuraava symboli lähetetään vasta kun edellisen symbolin lähetys on
ohi. Lähetystä varten piti toteuttaa kahden symbolin jono fyysiselle kerrokselle siten, että
edellisen symbolin lähetyksen alkaessa seuraava symboli laitetaan valmiiksi fyysiselle
kerrokselle jonoon.

Mahdollinen kilpavaraustilanne huomataan, kun verrataan vastaanotettuja symboleja
lähetettyihin. Jos vastaanotettu symboli eroaa lähetetystä, perutaan fyysisen kerroksen
jonosta seuraava symboli ja keskeytetään lähetys. SAE J1850 standardi määrittelee, että
kilpavarauksessa hävittäessä on lähetys välittömästi pysäytettävä, ja tämä toteutuukin
työssä, koska tilannetta seuraava keskeytettävä symboli on aina passiivinen (linja alhaalla)
eikä täten häiritse väyläliikennettä. Kilpavarauksen häviämisen tai lähetysvirheen jälkeen
siirtoyhteyskerros odottaa vähintään IFS symbolin ajan väylän olevan vapaana. Tämä
havaitaan, kun fyysinen kerros huomaa linjan olevan vapaana IFS symbolin verran, eli
vastaanottaa IFS symbolin, ja lähettää sen siirtoyhteyskerrokselle.

Vastaanotettavan J1979 viestin eheyttä tarkistetaan vastaanotettava symboli kerrallaan. Jos
viestissä on siihen kuulumaton symboli, eli datan vastaanoton aikana saadaan jokin muu
kuin looginen nolla tai yksi symboli, hylätään vastaanotettava viesti ja odotetaan seuraavaa
IFS symbolia. Vastaanotetulle viestille lasketaan myös CRC tarkistus, ja jos viesti saadaan
onnistuneesti vastaan ja CRC on oikein, välitetään vastaanotettu viesti sovelluskerrokselle.
3.3.3 Sovelluskerroksen ohjelmisto ja käyttöliittymä
Sovelluskerros toimii lukulaiteohjelmiston pääohjelmana. Sillä ohjataan J1979 protokollan
määrittelemää

viestienvälitystä,

lähetysten ajastusta, virhetilanteiden hallintaa ja

6

Intersil HIP7020 J1850 Bus Transceiver For Multiplex Wiring Systems Datasheet, Intersil Corporation,
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/235/HIP7020.php
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käyttöliittymää. Sovelluskerroksen tietopankkiin, mikro-ohjaimen Flash – muistille, on
määritelty myös lukulaitteella tuetut diagnostiikkaviestit.

Käyttäjä hallinnoi OBD2-lukijaa käyttöliittymällä, joka koostuu LCD näytöstä ja kolmesta
painonapista. Käyttöliittymässä on kolme päävalikkoa joita voidaan selata ”SEURAAVA”
napilla: ”Lue vikakoodit” (Read DTCs), ”Nollaa vikakoodit” (Clear DTCs) ja ”Lue
reaaliaikatiedot” (Read PIDs). Kuva 16 havainnollistaa päävalikoita käyttötilanteessa.
Valikko valitaan ”VALINTA” napilla, ja tämä avaa ala-valikon riippuen OBD järjestelmän
vastauksesta.

Kuva 16: Käyttöliittymän päävalikot

Vikakoodien luku palauttaa joko ”Ei vikakoodeja” (No DTCs found) – tekstin, tai alavalikon, jossa on enimmillään kolme vikakoodia, joita voi selata ”SEURAAVA” – napilla.
Ala-valikosta voidaan poistua ”TAKAISIN” napilla. Nollaa vikakoodit palauttaa aina
kuittauksen nollauksesta. J1979 viestinnän virhetilanteessa LCD näytölle tulee ”Virhe”
(Error) – teksti.

Reaaliaikatietojen luku avaa ala-valikon viidelle eri parametrille: Ensimmäisen
lambdatunnistimen

arvon,

toisen

lambdatunnistimen

arvon

(vain

V-koneissa),

jäähdytysnesteen lämpötilan, kaasuläpän asennon ja moottorin kierrosluvun. Parametri
päivittyy automaattisesti puolen sekunnin välein. Päivitysnopeus on valittu niin, että se ei
kuormita lukijaa liikaa mutta on kuitenkin tarpeeksi reaaliaikainen käyttäjälle. Teoreettinen
lukusykli olisi laskettavissa seuraavasti: Kyselyn lähetys 11,5 millisekuntia ilman
uudelleenlähetyksiä, vastaanotto 11,5 millisekuntia, LCD näytön tyhjennys 1,5
millisekuntia ja uuden tiedon kirjoitus näytölle 32*0,1 millisekuntia, yhteensä noin 30
millisekuntia. Koska väylällä saattaa olla ruuhkaa eikä vastaanottava solmu pääse heti
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vastaamaan, voi J1979 määrittelemä 100 millisekunnin ajastin lähetystä seuraavalle
vastausajalle laueta. Näin syklin pituus voisi vaihdella 30 millisekunnin ja 112
millisekunnin mittaisena. Parametreja voi selata ”SEURAAVA” painonapilla, ja alavalikosta pääsee pois ”TAKAISIN” napilla.

Vikakoodien luku alkaa vikakoodien määrän kyselyllä. Tätä varten sovelluskerros lähettää
J1979 palvelupyynnön $01, PID 01, joka pyytää ajoneuvon jokaiselta ECU:lta
tallennettujen vikakoodien määrän. J1979 standardin mukaisesti vastauksia voi tulla
jokaiselta ECUlta, mutta lukulaite tukee vain yhtä vastausta yhtä kyselyä kohden. Jos
vikakoodeja on tallennettuna OBD järjestelmässä, lähettää sovelluskerros vikakoodien
kyselyn palvelupyynnöllä $03. Tähän ECU voi vastata useammalla viestillä, jos
tallennettuja vikakoodeja on enemmän kuin kolme, mutta vain kolme ensimmäistä, eli
ensimmäinen vastaus, huomioidaan ja näytetään LCD näytöllä.

Sovelluskerros koostuu kahdesta osasta: J1979 toteutuksesta ja käyttöliittymän
ohjauksesta. J1979 ohjelmisto on toteutettu tilakoneella, jolla hallinnoidaan viestien
vastaanottoa, vastausten odotusaikaa, LCD näyttötekstien viivästystä ja painonappien
käyttöönottoa. J1979 viestien uudelleenlähetystä ei ole toteutettu, koska 100 millisekunnin
ajastimen lauettua pitää J1979 protokollan odottaa 30 sekuntia ennen uudelleenlähetystä.
Tätä ei katsottu tarpeelliseksi, vaan uudelleenlähetys tapahtuu käyttäjän toimesta
valitsemalla toiminnon käyttöliittymältä. J1979 viestinnän ajaksi painonapit otetaan pois
käytöstä, jotta ei aiheuteta tarpeetonta viivettä alemmille protokollakerroksille.
Käyttöliittymän ohjaus toteuttaa LCD näytön päivityksen ja käyttäjävalinnat, ja niiden
seurauksena tapahtuvat J1979 viestinvälitykset siirtoyhteyskerrokselle erillisen tilakoneen
kautta. J1979 tilakone ohjaa käyttöliittymän tilakonetta suoraan funktiokutsuin, ja
paluukanavana
keskeytyksen,

toimivat
ja

kutsujen

paluuarvot.

keskeytyskäsittelijä

Painonappien

lähettää

toiminta

aiheuttaa

painotapahtuman

viestinä

viestinvälitysmoduulin kautta J1979 tilakoneelle.
J1979 kyselyn lähetys tapahtuu kopioimalla tarvittava viesti mikro-ohjaimen Flash –
muistilta J1979 viestipuskuriin, ja lähettämällä viesti siirtoyhteyskerrokselle. Kun
siirtoyhteyskerros kuittaa viestin lähetetyksi, J1979 tilakone asettaa 100 millisekunnin
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ajastimen vastauksen odotusta varten. Kaikki sovelluskerroksen ajastukset hoidetaan
mikro-ohjaimen 16-bittisellä kellolla. Vastaus on tallennettu samaan J1979 viestipuskuriin
jossa lähetys oli, joten alkuperäinen lähetys ylikirjoittuu vastauksen saapuessa. Vastauksen
käsittelyn rajoituksena toimii mahdollinen seuraava vastaanotettava viesti, eli vastaus on
tutkittava ennen kuin seuraava viesti on kokonaisuudessaan saatu siirtoyhteyskerroksella.
Tämä aika on IFS aika ja viestin vastaanotto, eli vähintään noin 2,8 millisekuntia, joka on
riittävä

sovelluskerrokselle.

Vastaanotetun

viestin

tarkistuksessa

katsotaan,

että

otsikkokentän tiedot ja palvelu vastaavat kyselyä. Jos vastaanotettu viesti ei ole oikea,
jatketaan uusien viestien vastaanottoa. Jos 100 millisekunnin ajastin laukeaa ennen kuin
J1979 tilakone saa vastausta OBD järjestelmältä, peruutetaan kyselyn lähettäminen
siirtoyhteyskerrokselta ja sitä kautta fyysiseltä kerrokselta.

3.4 Lukulaitteen testaus
Ohjelmistotestauksessa käytettiin Arduinon tarjoamaa UART liitäntää virheenetsintään
(debugging). UART liitäntään kirjoitetut merkit voidaan kaiuttaa suoraan USB liittimen
kautta tietokoneen kommunikointiportilta näyttöpäätteelle Arduino IDE ympäristön
työkalulla. Lisäksi virtapiirin testaukseen, sekä pulssien generoinnin ja väyläliikenteen
analysointiin käytettiin digitaalista oskilloskooppia.

Lukulaitteen toiminnan testaus suoritettiin erillisellä paluusilmukalla varustetulla
lähetinmoduulilla, joka heijastaa lähetteen takaisin vastaanottona. Näin voitiin simuloida
eri viestien lähetystä, lähetyksen eheyttä ja vastaanottoa. Lähetinmoduulin yhteyteen on
liitetty kaksi lediä lähetykselle (TX) ja vastaanotolle (RX), joilla saatiin myös varmistettua
toimivuus. Lisäksi testialustana käytettiin Jeep Cherokee ajoneuvoa, joka tukee J1850
VPW protokollaa tiedonsiirrossa.

Käytännön testauksessa ilmenneitä ongelmia olivat yhtäaikaisen lähetyksen ja vastaanoton
suorituskykyvaatimukset ja mikro-ohjaimen ajastimien hallinta. Nämä saatiin ratkaistua
osiossa 3.3 esitetyillä parannuksilla niin, että simuloidussa ympäristössä lukulaite toimi
yhtäaikaisella lähetyksellä ja vastaanotolla. Ajastimien hallinnassa piti ottaa vielä
huomioon ajastimien rekisterien kirjoitusjärjestys, jota ei ollut mainittu mikro-ohjaimen
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tietolehtiössä vaan asia tuli ilmi käytännön testeillä. Lisäksi ajoneuvolla suoritetuilla
testeillä ilmeni ongelmia reaaliaikaisten tietojen haussa niin, että ainoastaan ensimmäinen
haku sai vastauksen, mutta puolen sekunnin ajastuksen jälkeiset haut eivät. Tämä jää työn
osalta avoimeksi asiaksi, joka voi johtua suorituskykyongelmista ruuhkaisella OBD
järjestelmän väylällä.

3.5

Mikro-ohjaimen soveltuvuus ja rajoitteet

Työssä arvioitiin Arduino Unon käyttöä ja siinä käytettävän Atmel AVR ATMega328
mikro-ohjaimen soveltuvuutta OBD2-lukulaitteen toteutukseen. Mikro-ohjaimen toiminta
16MHz

kellotaajuudella

aiheuttaa

selkeästi

suorituskykyongelmia

käytetyllä

ohjelmistoarkkitehtuurilla, ja siksi työssä toteutettiin useita toiminnan optimointeja.

Arkkitehtuuri, jossa ohjelmisto on jaettu eri protokollakerroksiin ja niiden välinen
tiedonsiirto on toteutettu postilaatikon kautta toimivaan viestiliikenteeseen, on selkeä,
modulaarinen

ja

helppo

kehittää

edelleen,

mutta

suorituskyvyltään

heikompi

suoraviivaisempaan arkkitehtuuriin verrattuna. Toteutettu arkkitehtuuri oli kuitenkin
helpompi ja nopeampi toteuttaa työn puitteissa, ja käytännön tiedonsiirtoon välttävä.

Tiedonsiirron haasteiden lisäksi käytännön testeissä laitteisto ei toiminut luotettavasti
sovelluskerroksella toteutetun diagnostiikkatiedon haussa. Nämä ongelmat jäivät osin
selvittämättä

työn

puitteissa,

tietoliikenneväylään,

sekä

ja

saattavat

puuttuviin

liittyä

J1979

ruuhkaiseen

standardin

ja

häiriöiseen

menetelmiin,

kuten

uudelleenlähetyksiin. Luotettavuutta voi parantaa lisäämällä puuttuvia ominaisuuksia,
kuten useamman viestin vastaanoton tuen, uudelleenlähetykset ja IFR tuen. Lisäksi
suorituskykyä

voisi

parantaa

tarkastamalla

vastaanotettavaa

viestiä

jo

siirtoyhteyskerroksella, jolloin vältytään turhalta viestienvälitykseltä siirtoyhteyskerroksen
ja sovelluskerroksen välillä. Myös CRC tarkistusta voi parantaa tekemällä sitä
reaaliaikaisesti vastaanoton aikana bitti kerrallaan. Yksi parannus viestin lähetyksen
varmistamiseksi olisi pidentää BREAK symbolin aikaa, joka on määritelty J1850
standardissa enimmillään viiden millisekunnin mittaiseksi, varmistaen muiden solmujen
menon kuuntelutilaan. Yhtenä vaihtoehtona olisi eriyttää käyttöliittymä ja sovelluskerros
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omalle mikro-ohjaimelle tai ulkopuoliselle päätelaitteelle, jolloin tiedonsiirto toimisi
omana prosessina.
Konekielinen käännös ohjelmistosta vie alle 15 kilotavua Flash – muistia. Tarvittaessa
ohjelmistoa saa vielä pienennettyä jakamalla J1979 viestit yhteiseen osaan ja
viestikohtaisiin osiin. Mikro-ohjaimessa on muistia 32 kilotavua, joten muistikapasiteetti ei
aseta rajoituksia toteutetun tiedonsiirtoprotokollan suhteen. Arduinon I/O liittimet myös
riittävät toteutetulle laitteistolle.

3.6 Toteutuneen työn ja asetettujen tavoitteiden vertailu
Työssä

toteutettiin

OBD2–lukija

yleiskäyttöisellä

mikro-ohjaimella,

mikro-

ohjainohjelmistolla, tarvittavilla komponenteilla ja käyttöliittymällä. Työn tavoitteena oli
tutkia mikro-ohjaimen soveltuvuutta OBD järjestelmän ja lukijan väliseen tiedonsiirtoon ja
sen esittämiseen, sekä havainnoida mahdollisesti vastaantulevat ongelmat. Tarvittavien
komponenttien kustannukset laskettiin ja niitä verrataan valittujen kaupallisten ratkaisujen
kustannuksiin. Lisäksi työssä toteutetun lukulaitteen ominaisuuksia verrataan näihin
laitteisiin. Asetettu tavoiteaika lukulaitteen ja kirjallisen työn toteutukselle oli 250
työtuntia.

Laitteiston suunnittelu ja toteutus saavutti työssä määritellyt tavoitteet, ja tiedonsiirto
onnistuu laitteiston ja ajoneuvon OBD järjestelmän välillä. Tiedonsiirrossa kuitenkin
havaittiin ongelmia, joista osa jäi kandidaatintyön puitteissa ratkaisematta. Kuitenkin
voidaan päätellä, että yleiskäyttöinen mikro-ohjain on riittävä yksinkertaisen ja verrattain
hitaan (10,4 Kb/s) tiedonsiirtoprotokollan toteuttamiselle. Käyttöliittymä on alkeellinen
mutta riittävä työssä pääosassa olevan SAE J1850 VPW tiedonsiirtoprotokollan toiminnan
testaukselle.
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Laitteistokokoonpanon kustannukset (Bill of Materials, BOM) ovat seuraavat:
Arduino Uno:

24,50€

LCD näyttö:

14€

Koekytkentälevyt:

7€

Potentiometri, napit: 1,50€
Erilliskomponentit:

2€

Johtimet:

2€

OBD2-liitin:

5€

HIP7020:

1€

9V paristo:

1€

Yhteensä:

58€

Vertailukohteena olevat kaupalliset laitteet on esitelty osiossa 1.1; erilliselle päätelaitteelle
integroitu ratkaisu ja erillisen sovelluksen kautta ohjattava Bluetooth dongle -ratkaisu.
Kumpikin laite on hinnaltaan noin 30 euroa. Integroitu laite sisältää perustoiminnot
vikakoodien lukuun, niiden poistoon, sekä järjestelmän valmiustilan, ajoneuvon
valmistenumeron ja MIL – vikavalon tilan näyttöön. Laite tukee sekä standardoituja että
useimpia Chrysler - valmistajan merkkikohtaisia vikakoodeja. Bluetooth dongle:n
toiminnot riippuvat sitä käyttävästä sovelluksesta. Esimerkkisovelluksena Android –
käyttöjärjestelmässä toimiva ”Torque” tukee vikakoodien luvun ja poiston lisäksi
kymmeniä ajoneuvon reaaliaikatietoja, sekä standardoituja ja useiden ajoneuvovalmistajien
merkkikohtaisia vika- ja informaatiokoodeja. Kumpikin vertailulaite tukee kaikkia viittä
OBD2:ssa määriteltyä tiedonsiirtoprotokollaa.

Materiaalikustannuksista ja toimintojen vertailusta voidaan nähdä, että kaupalliset ratkaisut
ovat selkeästi edullisempia, sekä toiminnoiltaan laajempia ja luotettavampia. Kaupalliset,
erilliselle päätelaitteelle integroidut ratkaisut ovat pääasiallisesti suljettuja, eikä niissä
yleensä ole OBD-liittimen lisäksi muita ulkoisia liitäntöjä. Näin ollen niissä oleva
ohjelmisto ei ole päivitettävissä, ja uusien, laitteiston kaupallistamisen jälkeen
määriteltyjen diagnostiikkatietojen käyttöönotto ei onnistu. Toisaalta kaupalliset erilliset
dongle – tyyppiset toteutukset tarjoavat laajan ulkoisen käyttöliittymäkirjon, joista osa on
avointa lähdekoodia ja käyttäjän edelleen kehitettävissä. Näin sovelluskerroksen tukea
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diagnostiikkakyselyiden osalta voi tarvittaessa laajentaa. Yleiskäyttöisen mikro-ohjaimen
etuna on käyttäjän harrastuneisuuden ehdolla helppo ohjelmiston muokattavuus ja
ominaisuuksien lisääminen.

Diagnostiikkakyselyiden laajentamisen lisäksi mikro-ohjaimeen voi toteuttaa uusia
tiedonsiirtoprotokollan ominaisuuksia, kuten valmistajakohtaisia protokollia, joita ei ole
määritelty OBD2:ssa, ja joilla voi päästä OBD järjestelmän lisäksi ajoneuvon muihin
tietojärjestelmiin. Nämä eivät ole tosin yleisesti saatavilla, vaan yleensä valmistajan
maksullista tietoa. Esimerkkeinä tällaisista järjestelmistä ovat sähköisten käsijarrujen
säätöjärjestelmä ja sen ohjaus huoltotoimenpiteitä varten, sekä ajoneuvon avaimen
suojakoodijärjestelmä ja avaimen uudelleenohjelmointi.

Aikataulullisesti työn tavoitteena asetettu 250 työtuntia ylittyi selkeästi ollen noin 440
tuntia.

Työtuntien

ylittymisen

pääsyynä

oli

virhearvio

ohjelmiston

kehityksen

aikataulutuksessa ja painotuksessa. Tiedonsiirtoprotokollan suunnitteluun ja toteutukseen
oli varattu noin puolet tavoitteen tunneista eli 125 tuntia. Protokolla ei valmistunut
suunnitellussa ajassa, vaan vei 185 tuntia. Myös sovelluskerroksen toteutus vei
suunniteltua 20 tuntia enemmän aikaa, lähes 100 tuntia. Laitteiston suunnittelu,
komponenttien hankinta ja kokoonpano veivät suunnitellun tavoitteen verran aikaa, noin
35 tuntia. Taustatyölle ja kirjalliselle työlle oli tavoitteissa asetettu 70 tuntia, joka ylittyi
ollen noin 120 työtuntia. Protokollaohjelmiston kehitys uudella ympäristöllä vaati
enemmän taustatyötä ja kokeiluja kuin aikaisemmat ohjelmistoprojektit ilman koko
järjestelmän suunnittelua laitteistorajapintoineen olivat opettaneet.

3.7 Jatkokehitys
OBD2–lukijan jatkokehityksessä pitää ottaa huomioon mikro-ohjaimen rajalliset resurssit.
Tiedonsiirtoprotokollatuen laajentaminen onnistuu esimerkiksi J1850 PWM tuen
lisäämisellä, koska J1850 siirtoyhteyskerros on modulointitavasta riippumaton. PWM
itsessään on helpompi toteuttaa kuin VPW, koska siinä pulssit ovat vakiomittaisia, ja
ATMega328 mikro-ohjaimessa on valmiina tuki PWM signaalin muodostukselle.
Nopeammilla

tiedonsiirtoprotokollilla,
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kuten

CAN

protokollalla,

mikro-ohjaimen

suorituskyky tulee rajoittavaksi tekijäksi.

Käyttöliittymän tukemia J1979 diagnostiikkakyselyitä voi helposti lisätä määrittelemällä
lisää kyselyjä tietopankkiin, ja lisäämällä dynaamisen käyttöliittymän joka muokkautuu
ajoneuvon tukemien diagnostiikkatietojen mukaan. Työssä toteutetussa ohjelmistossa on
kiinteät kyselyparametrit perustuen testiajoneuvon tukemiin tiedossa oleviin parametreihin.
Tuetut parametrit voidaan myös kysyä OBD järjestelmän kautta, jolloin voidaan esittää
ajoneuvokohtaisesti saatavilla olevat diagnostiikkatiedot.

Käyttöliittymän siirtäminen ulkoiselle päätelaitteelle vapauttaisi mikro-ohjaimen käytön
sovelluskerroksen ja J1979 protokollan hallinnalta. Tämä myös lisäisi mahdollisuuden
tiedon varastoinnille ja pitkäaikaiselle seurannalle. Ulkoisen päätelaitteen käyttö vaatisi
datan siirtoa USB tai Bluetooth rajapinnan yli mikro-ohjaimen ja päätelaitteen välillä. Yksi
vaihtoehto olisi siirtää tietoa langattoman tai langallisen lähiverkkoyhteyden kautta
esimerkiksi pilvipalveluun.

Jatkotutkimuksena olisi myös mielenkiintoista kokeilla erilaista mikro-ohjainta OBD2–
lukijan toteutukseen. Mikä vaikutus olisi kellotaajuuden nostamisella, ja miten ohjaimen
vaihtaminen 8-bittisestä 32-bittiseksi parantaisi suorituskykyä.
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4

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Työssä

toteutettiin

OBD2–lukija

yleiskäyttöisellä

mikro-ohjaimella,

mikro-

ohjainohjelmistolla, tarvittavilla komponenteilla ja käyttöliittymällä. Työn toteutuksessa
syvennyttiin

moneen

kokoonpanoon,

eri

osa-alueeseen:

reaaliaikajärjestelmän

mikro-ohjainlaitteiston

ohjelmiston

suunnitteluun

suunnitteluun,

ja

mikro-ohjaimen

ohjelmointiin, signaalinkäsittelyyn ja ajoneuvojen tietojärjestelmien standardeihin.

Työtä

arvioitaessa

voidaan

eri

työn

vaiheissa

nähdä

omat

haasteet

ja

valinnanmahdollisuudet. Heti alussa OBD2-lukijaa määriteltäessä on käyttötarkoituksen
valinta: onko lukijaa tarkoitus käyttää vain tietyn ajoneuvomerkin ja mallin kanssa vai
onko käyttökohteena mahdollisimman laaja ajoneuvojen kirjo. Tämä päätös vaikuttaa
lukijan tiedonsiirtoprotokollien ja ominaisuuksia valintaan, sillä yleisesti tietty ajoneuvo
merkistä ja vuosimallista riippuen tukee vain yhtä protokollaa, ja ajoneuvovalmistajilla on
standardoitujen

diagnostiikkatietojen

lisäksi

toteutettu

paljon

merkkikohtaisia

diagnostiikka- ja järjestelmätietoja OBD-väylälle.

Toinen valinta on valmiiden komponenttien käyttö järjestelmän eri osa-alueissa:
keskitytäänkö työssä sovelluskerrokseen vai onko työssä tarkoitus myös toteuttaa
kommunikointi fyysisellä siirtotiellä, ja onko OBD2-lukijaa tarkoitus käyttää omana
integroituna laitteistona vai ulkopuolisen käyttöliittymän kautta, jolloin lukijassa pitää olla
OBD-liittimen lisäksi liitäntärajapinta ulkoiselle käyttöliittymän toteuttavalle laitteelle;
fyysinen liitäntä tai esimerkiksi radiotietä käyttävä kommunikointimenetelmä. Valmiit
komponentit tarjoavat yleisesti toimivaksi testatun kokonaisuuden ja hyvin määritellyt
rajapinnat komponentin integrointia varten järjestelmään. Esimerkkinä voidaan käyttää
ELM327 kommunikointipiiriä, joka tukee kaikkia OBD2:ssa määriteltyä viittä eri
tiedonsiirtoprotokollaa ja tarjoaa RS232 rajapinnan sitä käyttävälle järjestelmälle.

Nämä valinnat vaikuttavat myös suoraan työmäärään, ja kannattaakin pohtia käytettävissä
olevaa aikaa kriittisesti, sillä tiedonhankinta, systeemisuunnittelun eri vaiheet ja lukijan
toteutus voivat viedä yllättävän paljon aikaa kuten tässä työssä todettiin.
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Työn lähtökohtana oli toteuttaa erillinen OBD2-lukija integroidulla käyttöliittymällä
keskittyen fyysisen kerroksen toteutukseen, joka tukee yhtä tiedonsiirtoprotokollaa. Työn
pääasiallinen tavoite oli SAE J1850 VPW protokollan toteutus. Näin signaalinkäsittely oli
merkittävänä osana työtä, ja laitteistossa ei käytetty valmista kommunikointipiiriä, vaan
lähetys ja vastaanotto tehtiin käytettävällä mikro-ohjaimella jonka apuna oli siirtotien
jännitetason, suodatuksen ja pulssin muotoiluun tarvittava lähetinmoduuli. Käyttöliittymä
ja sen toteutus ei ollut pääasiallinen työn tavoite, vaan sen toteutuksen oli tarkoitus tarjota
rajapinta tiedonsiirtoprotokollan todentamiseen ja diagnostiikkaviestinnälle ajoneuvon ja
lukulaitteen välille.

Suurin haaste työssä oli toteuttaa toimiva tiedonsiirto ajoneuvon OBD2 järjestelmän ja
lukijan

välille.

Vastaavan

työn

toteutuksen

alussa

kannattaa

valita

riittävän

suorituskykyinen mikro-ohjain, jolloin ohjaimen muisti ja suorituskyky eivät aseta
ylimääräisiä rajoitteita työn toteutukselle. Esimerkkinä tällaisesta mikro-ohjaimesta voisi
olla Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3, joka on 32-bittinen, toimii 86MHz
kellotaajuudella ja siinä on 96 kilotavua SRAM muistia sekä 512 kilotavua flash – muistia.
SAM3X8E mikro-ohjainta saa myös Arduino Due kehitysalustalle integroituna, jossa on
valmiina enemmän I/O – liittimiä kuin Arduino Unossa (yhteensä 54 digitaalista ja 12
analogista liitintä). Lisäksi kannattaa harkita tiedonsiirtoprotokollan ja käyttöliittymän
eriyttämistä omille ohjaimille, tai ulkoistaa käyttöliittymä erilliselle päätelaitteelle. Näin
järjestelmän ohjelmistomoduulien ajoaikainen priorisointi on yksinkertaisempaa. Yhtenä
valintana työn alussa on tuettavat tiedonsiirtoprotokollat. Tässä suositeltavaa on valita
ainakin CAN – protokolla, joka on yleisesti käytössä vuoden 2005 ja uudemmissa
ajoneuvoissa, ellei jokin työn tavoitteista määrittele käytettävää protokollaa. Työssä pitää
myös varautua mahdollisten ulkoisten mittalaitteiden, kuten oskilloskoopin, tarpeeseen
signaalitien analysointia ja testausta varten.

Työmäärää arvioitaessa kandidaatintyön lähtökohtana olisi voinut olla kevyempi ratkaisu,
esimerkiksi valmis tiedonsiirtoprotokollatuki, kuten ELM327 tai vastaava mikropiiri, jonka
päälle työssä olisi suunniteltu ja toteutettu käyttöliittymä ja diagnostiikkakyselyt. Toisaalta
toteutetulla työn sisällöllä pystyi käytännössä havainnoimaan signaalin muodostuksen ja
vastaanoton

haasteet,

sekä

koko
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järjestelmän

toiminnan

fyysiseltä

kerrokselta

ohjelmistokerrokselle ja käyttöliittymälle asti. Näin asetetun oppimistavoitteen kannalta
valittu lähtökohta oli hyödyllisempi, ja myös mielenkiintoisempi.

Kaupalliset tuotteet ovat yleisesti toiminnoiltaan laajempia, sekä hankintahinnaltaan
edullisempia verrattuna toteutettuun työhön. Työn toteutus kuitenkin opettaa ajoneuvon
tiedonsiirrosta paljon, ja mahdollistaa muidenkin kuin standardeissa määriteltyjen tietojen
keruun,

jos

saatavilla

on

tarvittavaa
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ajoneuvokohtaista

lähdemateriaalia.
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