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Özet: On-board Diagnostic (OBD) sistem, araçların network akışını izlemek için kullanılan SAE 
tarafından geliştirilen bir standart bağlantıdır.  Araç donanımları ve motorun çalışması hakkında 
bilgi veren OBD için farklı araç modellerinde kullanılmak üzere çeşitli protokoller geliştirilmiştir. 
1990 yıllarının ortalarında OBD II standardı olarak ortaya çıkmış ve günümüz araç teknolojisinde 
halen kullanılmaktadır. OBD II uyumlu modüller araç sensörlerinden araç beyin ünitesine iletilen 
karmaşık sinyalleri kolayca okuyabileceğiniz bir şekilde gösterebilmektedir. Bu çalışmada OBD 
hakkında bilgilendirme yapılmış ve kullanımı yaygınlaşmasını sağlamak için gerekli donanım ve 
mobil cihazlar üzerinde çalışabilen yazılımlar anlatılmıştır. Böylece trafikte araç sürücülerine yar-
dımcı olabilecek araç bilgisini, yol bilgisini gösteren uygulamaların kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler: OBD II, GPS, Akıllı Telefon, Araç, Trafik, IOS, Android

Controller Area Network and Medical Device Applications

Abstract: On-board Diagnostic (OBD) system, is a standard connection used to monitor  the flow 
of network developed by the SAE. Different  protocols are improved for the OBD which gives 
information about hardware of the vehicles and motor work as to be used in different vehicle 
models. By the middle of 1990’s, OBD II hes been emerged as the standard, it is still used in 
today's vehicle technology. OBD II compliant vehicles can monitor to be read complex signals 
which is transmitted to brain unit of the vehicle from vehicle sensors. In this study, information 
has been given about OBD, to ensure the widespread use of hardware softwares which can run 
on the mobil devices  told. Thus, application  has been shown that can help to drive the vehicle in 
traffic information, road information can be used for illustrating the application has been shown.
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1. Giriş

On-Board Diagnostic bir aracın kendi kendi-
ne tanı ve raporlama yeteneğini yapabilmesini 
sağlayan bir otomotiv terimidir. OBD sistemleri 
aracın alt sistemlerine, sensor bilgilerine, motor 
hakkında çeşitli verilere erişimi sağlar. OBD 
ile teşhis edilen alınan bilgi miktarı 1980’lerde 
piyasa sürülen versiyonlarından bu yana çok 
değişmiştir. 1990’lı yılların ortalarından sonra 
üretilen birçok araçta OBD gelişmiş hali olan 
OBD II standardı kullanılmaktadır [1].

Günümüzde araçların Akıllı Ulaşım Sistemlerin-
deki (ITS - Intelligent Transportation Systems) 
ilerleyen teknoloji ile uyum sağlayabilmesi için 
otomotiv sanayisi üretimde akıllı araçların yer al-
masını amaçlıyor [2]. Trafik yönetim sistemlerin-
de trafikte farklı modelde ve farklı yıllarda üretil-
miş araçlar göz önünde bulundurularak kontrolün 
gerçekleştirilmesi için standart olan OBD portu 
üzerinden araçların bilgileri yönetim sisteminde 
kullanılan teknolojiye uyumlu hale getirilir. OBD 
II  SAE tarafından genişletilmiş bir standart ola-
rak birçok araçta kullanılmaktadır [3].
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Araçların kolay kullanımının uygulanabilir ol-
ması amacıyla araç bilgilerine erişim, iletim, 
araçlarda değişiklik sağlayan işlemler ve sis-
temin karışıklığını azaltan, kabloların artışını, 
kontrolünü sağlayan çalışmalar yapılmaktadır 
[4]. Akıllı telefon endüstrisi hızla gelişmektedir. 
Yüksek hesaplama hızı  ve kablosuz haberleş-
me imkanı sağlayan akıllı telefonlar ile uygun 
bir arabirim kullanılarak mevcut araçların bilgi-
si sürüş esnasında kullanıcıya iletilebilir [2].

Araç network’ünü izleyebilmek için OBD II 
protokollerini kullanarak tasarlanmış çok sa-
yıda OBD II cihazı bulunmaktadır. OBD tek-
nolojisi ve kablosuz teknolojinin birleşmesi ile 
mobil cihazların izleme ve kontrol uygulama-
larına ağırlık verilmiştir[5]. OBD teknolojisi 
ile bilgi toplama ve araç hakkında sürücü bilgi-
lendirme, aracın hata kodlarını izleme işlemle-
rini kolayca gerçekleştirilir [6]. Geliştirilen ana 
standart olan OBD II ile sürücü bilgilendirme-
de aracın elektronik kontrol üniteleri (ECUs-
Electronic Control Units) ile haberleşmesi so-
nucu veriler toplanır [4].

OBD II üzerinden alınan veriler kullanılarak 
iphone ile araç takip uygulamaları gerçekleşti-
rilmiştir [7-8]. Apple gerçek sürüş testleri ile ip-
hone platformunu uygulamalı hayata  geçirmiş-
tir [9]. Kablosuz yapılan çalışmalar içerisinde: 
OBD teknolojisi ve kablosuz teknoloji birleşti-
rilerek araç hakkında sürücüyü bilgilendiren uy-
gulamalar güvenli bir şekilde kablo karışıklığı 
olmadan iletilmiştir [4]. Yapılan çalışmalarda 
kablosuz teknolojilerden bluetooth ile mobil 
cihaz üzerinden aracın performansı, veri haber-
leşmesi izlenebilmektedir. Hayati önem taşıyan 
elektromekanik parametreler ve yakıt tüketimi 
gibi veriler izlenebilirken aracın hataları hakkın-
da bilgileri de ilgili servise iletilmektedir [10].

Bu çalışmada, araçların network akışını izlen-
mesini sağlayan OBD portu hakkında bilgilen-
dirme yapılmıştır. OBD protokollerine uyumlu 
çalışan kablolu kablosuz cihazlar anlatılmıştır. 
Trafikte sürücülerin bu verilere hızla erişme 
imkanını sağlayan ios ve android temelli yazı-

lımlar incelenmiştir. Yapılan araştırma ile sürü-
cülerin araç hakkında gerçek zamanlı daha faz-
la bilgiye sahip olmalarını sağlayarak trafikte 
olası hata risklerini azaltması hedeflenmiştir.

2. OBD II Standardı

OBD II standardı teşhis konnektörünü, onun 
bağlantı uçlarının tipini ve kullandığı elekt-
riksel sinyal protokollerini, mesaj formatını 
belirtir.  

16 pinli J1962 konnektörü tüm araçlar için kul-
lanılan bir standarttır. Konnektör bağlantısı beş 
farklı protokolü desteklemektedir. 

PIN Tanımlama PIN Tanımlama
1 Vendor Option 9 Vendor Option
2 J1850 Bus + 10 J 1850 Bus -
3 Vendor Option 11 Vendor Option
4 Chasis Ground 12 Vendor Option
5 Signal Ground 13 Vendor Option
6 CAN (J-2234) High 14 CAN (J-2234) Low
7 ISO 9141-2 K-Line 15 ISO 9141-2 K-Line
8 Vendor Option 16 Battery Power

Tablo 1 OBD II Konnektör

Her durumda 4 ve 5 numaralı uçlar ground 
olarak, 16 numaralı uç ise kaynak girişi olarak 
belirlenmiştir. 12 volt ile kaynak girişi sağla-
nır. CAN uygulamalarında 6 ve 14 numaralı 
uçlar kullanılır. CAN’in avantajlarından biri 
yüksek hızda bit transferini desteklemesi ve 
CANH(pin 6) ve CANL(pin 14) olarak 2 veri 
akış yolunu desteklemesidir.

Modern OBD uygulamalarında gerçek zamanlı 
veri sağlamak için sayısal bir iletişim standardı 
kullanılır.
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İletişim Protokolleri :
SAE J1850 PWM                                          • 
(Pulse-Width Modulation), 
SAE J1850 VPW                                                   • 
(Variable Pulse Width), 
ISO 9141-2, • 
ISO 14230 KWP2000                                            • 
(Keyword Protocol 2000)
ISO 15765 CAN • 

Bu protokoller elektriksel uç atamaları açısın-
dan aralarında belirgin bir farklılık bulunmak-
tadır. Birçok araç bu protokollerden sadece 
birini kullanmaktadır. Chrysler ISO 9141, Ge-
neral Motor SAE J1850 VPW ve Ford SAE 
J1850 PWM   kullanmaktadır [11].

Araç içinde arızaları tanımlamak ve düzeltmek 
için Diagnostic Trouble Codes(DTC) olarak 
bir kod dizisi standartlaştırılmıştır [1]. Aracın 
her bir parametresine karşılık bir kod bulunur, 
kodların karşılıkları DTC kod listesinden izle-
nerek arıza tespiti yapılır [2].

On-bard Diagnostic Parameter ID (OBD PID) 
kodları aracın Elektronik Kontrol Ünitesi üze-
rinden verilerin çağırılmasını sağlar. Hyper 
terminal üzerinden bağlantı sağlayan bir do-
nanım ile haberleştirilerek OBD-II ile aracın 
verileri okunabilir. Farklı yazılımlar ile  belirli 
PID kodları kullanıcı tarafından araca gönderi-
lerek veriler izlenebilir [11]. Araç için gerekli 
protokol seçimi gerçekleştirilir ve SAE 1979 
standardı ya da 15031-5 standardı ile belirtilen 
aracın test modları ile  PID kodlarının listesi 
araç üreticileri tarafından belirlenmiştir. Stan-
dart PID  kodları ile örneğin MOD 01 PID 00 
seçilerek tüm araçlara erişim sağlanabilir.   An-
cak sınırlı bir erişim hakkı verilmiştir araçlar 
tüm modlarda PID kod karşılıklarının değerle-
rini desteklemeyebilir. 

Aracın elektronik ve mekanik parçalarını 
kontrol eden sensör vb sistemler üzerinden 
veri almada kullanılan OBD komutları seri 
haberleşmede de kullanılan AT olarak bilinen 
komutlardır. Komutlar veri paketleri halinde 

sıkıştırılarak araca iletilir, gelen veri birçok 
standarda göre 3 byte olarak bir header, chech-
sum ve mesaj formatı gibi bölümlerden oluşur. 
Aracın verileri Hexadecimal olarak alınır [6]

Tablo 2 SAE1979 standartlı teşhis test mod

3. OBD II ile Uyumlu Donanım ve                                    
Yazılım ELM327

Araç bilgisinin alınmasında kullanılan OBD 
II cihazları birden fazla araca uyumlu olarak 
geliştirilmiştir. Farklı marka ve modelde üretil-
dikleri gibi kablolu ve kablosuz bağlantı özel-
likleri ile kullanıcı kitlesini bilgisayarlardan 
mobil cihazlara çekmiştir. OBD II cihazları 
bluetooh ve wi-fi teknolojileri ile desteklene-
rek kablosuz haberleşme sağlanmıştır. Kablo-
suz haberleşme imkanı sağlayan mobil cihazlar 
ile aracın OBD soketine uyumlu Bluetooth ve 
wifi  teknolojilerini destekleyen OBD II scan-
ner olarak farklı kitler bulunmaktadır.

Şekil 1 OBD Cihazı

ELM327 OBD uyumlu araç network tarama 
cihazıdır. ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 
(KWP2000), ISO9141-2, J1850 VPW, J1850 
PWM protokollerini destekler ELM327 OBD-
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II için çeşitli yazılımlar geliştirilmiştir. Araç 
sensörlerinden bilgileri alıp bilgisayarda gö-
rüntülemeye olanak sağlar. Bluetooh, Wi-Fi ve 
USB erişimli modülleri geliştirilmiştir [10].

Şekil 1’de ELM327 OBD Bluetooth modü-
lü  gösterilmiştir. Farklı versiyonları ve cihaz 
yeteneklerine sahiptir. Yetkili servislerde ve 
tamircilerde kablolu olanları mevcuttur. Fark-
lı boyutta olan, wi-fi, bluetooth, usb bağlantı 
özellikleri ile bilgisayarlardan ve android, iOS 
temelli mobil cihazlardan araç network bilgisi 
izlemeye olanak sağlar. ELM327 cihazından 
alınan standar veriler;

Motor devir• 
Hesaplanmış yük değeri• 
Antifiriz ısısı• 
Yakıt sistemi durumu• 
Araç hızı• 
Kısa mesafe yakıt sarfiyatı• 
Uzun mesafe yakıt sarfiyatı• 
Emiş manifold basıncı• 
Timing advance• 
Hava emiş sıcaklığı• 
Hava akış oranı• 
Oksijen sensör voltajı• 
Yakıt basıncı• 

Elektronik kontrol ünitesi(ECU) herhangi bir 
arıza oluştuğunda bir kod numarası bildirir. Bu 
kodlar Hata Arıza Kodları(Trouble Codes) ola-
rak değerlendirlir [7]. 

Android, symbian ve windows işletim sistem-
li tablet, telefon ve bilgisayar ile veriler kablo 
olmadan, bluetooth ile izlenebilir ve düzenle-
nebilir, ancak iOS işletim sisteminde kablosuz 
Wi-Fi özelliği kullanılır. 

Mobil cihazlar ile ELM327 üzerinden haberle-
şen yazılımlar geliştirilmiştir. Android ve iOS 
tabanlı yazılımlar aşağıda verilmiştir.

Android tabanlı ELM327 cihazı yazılımları; 
Torque ELM327 ile uyumlu çalışan en kap-

samlı yazılım olarak geliştirilmiştir. IOS taban-
lı ELM327 cihazı yazılımları; DashCommand, 
iOBD2, MobileScan OBD, MD4MyCar, Log-
Works, Rev, Roaders, EOBD

Mobil cihazların veri iletimi yeteneklerinden 
faydalanılarak araçtan alınan veriler ile sü-
rücü  bilgilendirilir. Sonraki bir adım olarak 
trafik yönetim sistemlerine araç konum, hız 
vs. Bilgileri iletilerek trafikte çevre araçlarla 
haberleşmesi sağlanarak güvenli bir sürüş yolu 
sağlanabilir. 

4. Sonuç ve Öneriler

Trafikte akıllı taşıma sistemlerin (ITS) uygu-
lama çalışmaları sürdürülürken trafik yönetim 
sistemlerini(TMS) destekleyen çok sayıda 
farklı teknoloji kullanılmaktadır. Yol ve araç 
bilgilerinin sürücü tarafından anlık olarak iz-
lenebilmesi çeşitli trafik kazalarının önlenmesi 
açısından önemlidir. Araç bilgilerinin sürücü-
ler tarafından hızla alınmasını sağlayan OBD 
II standardının desteklediği donanım ve ya-
zılım uygulamalarının kullanımı ile yol tıka-
nıklık sorunları, kazalar engellenebilir. Araç 
hakkında sürücü bilgilendirme işlemini ger-
çekleştirebilecek en yaygın teknoloji olan akıl-
lı telefonlarda geliştirilen yazılımların kolaylık 
sağlayacağı açıktır. Mobil cihazların yetenek-
leri kullanılarak Trafik Yönetim Sistemlerine 
dahil edilebilecek projeler geliştirilebilir.
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