
Елементи електронних систем керування автомобільними двигунами 

 

121 

 

8.1. Виявлення несправностей у роботі ЕСКД 

Оскільки далі йтиметься про діагностику і ремонт ЕСКД, треба 

спочатку зазначити про несправності або збої в роботі цих систем. 

Класифікувати несправності можна таким чином: 

– прості і складні; 

– що діагностуються, та невизначені; 

– пов’язані з роботою ЕСКД, і ті, що не мають до неї відношення, 

але призводять до збоїв у її роботі; 

Прості несправності – це ті, які можуть бути визначені швидко (з 

опису роботи двигуна й системи). Проста несправність може бути швидко 

визначена, але усунення такої несправності може зайняти набагато 

більшого часу, ніж передбачається. Складні несправності – це ті, які 

можуть бути викликані відмовою різних вузлів системи або двигуна, і 

вимагають різних перевірок для їх виявлення. Складну несправність іноді 

важче виявити, ніж усунути. У міру зростання досвіду фахівця, що 

займається ремонтом, прості несправності формуються в закінчений 

список, і їх усунення є справою часу. Складні несправності вимагають 

більше часу, часто пов’язаного із заміною або обслуговуванням вузлів 

системи і подальшими випробуваннями [3; 14; 18; 26]. 

Несправності, що діагностуються, визначаються системою само-

діагностики блоку керування і супроводжуються появою коду 

помилки, яку можна зчитувати за допомогою тестера-сканера. Такі 

помилки, як правило, належать до простих несправностей, тому що мають 

чіткий алгоритм їх виявлення і подальшого ремонту. Ці алгоритми подано 

в книгах з експлуатації і обслуговування ЕСКД. 

Проте не завжди поява коду помилки однозначно визначає причину 

збою в роботі двигуна або автомобіля. У будь-якому випадку 

виправлення помилок, що діагностуються, в системі має бути виконане 

в обов’язковому порядку. Невизначені несправності не відображаються 

системою самодіагностики блоку керування, про їх виникнення можна 

судити тільки за поведінкою двигуна або автомобіля. 

Несправності, пов’язані з роботою ЕСКД, з’являються при виході з 

ладу вузлів, діагностика яких не проводиться блоком керування: модуль 

запалення, регулятор тиску палива, повітряний і паливний фільтри, 

диск синхронізації і так далі. До несправностей, які призводять до 

збоїв у роботі справної ЕСКД, належать неполадки і виходи з ладу 
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вузлів самого двигуна або автомобіля: регулювання клапанів, втрата 

компресії, несправність стабілізатора напруги генератора, робота 

помпи системи охолодження тощо. А також відсутність бензину в баку 

або його погана якість, вихід із ладу системи сигналізації, погане 

кріплення захисту картера і т. п. 

Найпростіше визначити несправність, пов’язану з виходом з ладу 

(поломкою) якого-небудь елемента ЕСКД. Набагато важче зрозуміти, 

що датчик або елемент системи не задовольняє технічним вимогам, і 

його робота призводить до збоїв у функціонуванні системи. 

Як правило, складна несправність, пов’язана з неправильною роботою 

системи, має свої специфічні прояви на різних режимах роботи двигуна й 

автомобіля. З’ясування цих проявів у комплексі дозволяє швидше 

виявити цю несправність. 

При появі складної несправності вимагається провести наступні 

обов’язкові перевірки. Стан двигуна – компресія, регулювання клапанів. 

Вимір тиску в паливній системі – робота регулятора тиску. Зовнішній 

візуальний огляд на предмет правильного кріплення роз’ємів, сполучних 

трубок, наявності явних підсосів у системі подання повітря. Справність 

роботи механічних вузлів – функціонування дросельної заслінки, 

натягнення й установка ременів ГРМ тощо. 

Мікропроцесорна система керування може гнучко реагувати на 

відхилення в роботі двигуна, пов’язані з несправностями, що виникають. 

Системні й режимні параметри роботи блоку керування, які можуть бути 

відображені на екрані діагностичного устаткування, дозволяють визна-

чити правильний шлях до вирішення проблеми. 

Апаратне виконання і програмне забезпечення, що керує ЕСКД, 

визначають його надійність і якість роботи системи в цілому. 

Однією з найважливіших функцій блоку керування є діагностика 

роботи усіх елементів системи керування. Для цього апаратна частина 

блоку містить спеціальні драйвери, що дозволяють на апаратному рівні 

не лише визначати помилки в ланцюгах управління і повідомляти про 

них програмі, що управляє, але й забезпечувати захист внутрішніх 

елементів та мереж блоку керування. Проте головна роль у підсистемі 

самодіагностики відводиться керівній програмі, що дозволяє контро-

лювати параметри роботи системи. 

Програмні модулі діагностики визначають вихід значень параметрів за 

межі необхідних діапазонів і встановлюють ознаки помилок у пам’яті 

контролера. Помилки можуть визначатися за допомогою простих 

порівнянь виміряних величин із межами заданих діапазонів або 

розраховуватися на основі складніших процедур, що реалізовують 

робочі моделі підсистем двигуна й автомобіля. 
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У разі постійних помилок керівна програма, здатна переходити до 

керування двигуном за резервними алгоритмами. Ці алгоритми забезпе-

чують, з одного боку, захист двигуна і його підсистем, а з іншого – 

гарантують роботу двигуна і рух автомобіля до станції техобслу-

говування. 

Розвиток ЕСКД більшою мірою визначений вдосконаленням саме 

системи самодіагностики керівної програми, що дозволяє гарантувати 

виконання оголошених виробником автомобілів критеріїв токсичності, 

економічності, комфортності тощо в роботі двигуна. 

У керівній програмі електронного блоку присутня підсистема 

самодіагностики, що дозволяє виявляти несправності в роботі ланцюгів 

керування елементами ЕСКД і визначати аварійні відхилення режимних 

параметрів при роботі двигуна. Реакція керівної програми на 

виникнення таких несправностей може викликати перехід на резервні 

режими роботи системи керування. Резервні режими роботи покликані 

зберегти працездатність двигуна і можливість руху автомобіля при 

відмовах елементів ЕСКД. 

Резервний режим роботи при несправному датчику температури 

охолоджувальної рідини передбачає включення в системі вентилятора 

установку початкової температури при запуску двигуна 0 °С, а також 

автоматичне збільшення температури двигуна до 85 °С згідно з часом 

роботи двигуна після запуску. 

Резервний режим роботи при несправності датчика положення 

дроселя визначає підвищені оберти холостого ходу. В цьому випадку 

система відмовляється від регулювання обертів холостого ходу, 

кроковий мотор встановлюється в постійне положення 120 кроків. 

Паливоподача розраховується за показниками датчика масової витрати 

повітря з параметром збагаченого складу паливної суміші. 

Резервний режим при відмові датчика детонації полягає в зміні 

режимних кутів випередження запалення. Система використовує аварійну 

таблицю (знижених) кутів випередження запалення. 

При виході з ладу датчиків масової витрати і датчика положення 

дроселя двигун здатний заводитися і працювати, але пересуватися на 

такому автомобілі дуже нелегко. 
Найближчим часом планується вбудувати в програмне забез-

печення блоку керування модуль діагностики пропусків займання в 
циліндрах двигуна. При неприпустимому відсотку пропусків займання 
в циліндрі двигуна цей циліндр буде виведений із роботи, керівна 
програма заборонить подання палива в нього шляхом блокування 
відповідної форсунки. 
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Перехід на резервний режим роботи системи завжди супроводжується 
включеною лампою «CHECK ENGINE» і погіршенням їздових якостей 
автомобіля. 

Наявні на ринку діагностичні засоби для обслуговування ЕСКД 
можна розділити на три категорії: 

– сканери кодів діагностики; 
– тестери-сканери; 
– мотор-тестери. 
Сканери кодів діагностики дозволяють прочитувати, розпізнавати і 

стирати коди несправностей, визначені системою самодіагностики 
блоку керування. Тестери-сканери можуть забезпечити візуалізацію 
системних параметрів електронного блоку, що визначають роботу 
двигуна, аж до системних змінних, що дозволяють судити про роботу 
алгоритму керівної програми. 

Мотор-тестери дозволяють забезпечити збір і відображення пара-
метрів роботи двигуна й автомобіля незалежно від блоку керування і 
забезпечити контроль вихідних параметрів виконавчих притроїв, не 
контрольованих електронікою ЕСКД. 

Парадокс діагностики ЕСКД полягає в тому, що просту несправність 
дуже складно визначити без простого тестера-сканера, складна 
несправність не діагностується ніякими наявними на ринку приладами 
і може визначатися лише на основі знань роботи елементів системи й 
алгоритму керівної програми блоку керування. 

 
8.2. Використання діагностичного тестера 
 
 
 

 
 

Рис. 8.1. Тестер 
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Тестер (рис. 8.1) – це прилад для обміну діагностичною інформацією з 

електронним блоком (блоками) керування автомобілем (ЕБК, ECU, 

контролером) з метою діагностики електронних систем [18; 26]. 

Сучасні тестери дозволяють діагностувати не тільки систему 

керування двигуном, а й практично всю електронну «начинку» 

автомобіля – коробки передач з електронним керуванням, системи ABS, 

подушки безпеки та ін. Основні функції тестерів полягають в такому: 

1. Ідентифікація (виявлення, інформація) – зчитування з ЕБК 

ідентифікаційних даних. Як правило, в ЕБК є інформація про тип 

блоку керування, номер версії програмного та апаратного забезпечення, 

VIN-номер автомобіля та ін. 

2. Зчитування з ЕБК кодів несправностей. У процесі роботи 

електронний блок керування стежить за параметрами роботи автомобіля, 

за даними датчиків. У випадку, якщо ЕБК вважає дані з датчиків 

неправильними (наприклад, ЕБК фіксує обрив лінії датчика, коротке 

замикання, відхилення даних із датчика від нормативів і т. п.), то в 

пам’ять ЕБК записується так званий код несправності (DTC – 

Діагностичні коди несправностей), який містить інформацію про 

проблему, що виникла. Зчитування кодів несправностей – це основна 

функція будь-якого тестера. Вона дозволяє, наприклад, виявляти 

«блукаючі» несправності, які ніяк себе не проявляють на момент 

діагностики, проте були зафіксовані блоком керування раніше.  

Однак треба пам’ятати, що: 

– по-перше, потрібне уточнення отриманих тестером даних 

(наприклад, якщо від блоку керування отримана інформація про обрив 

ланцюга якого-небудь датчика, то необхідно уточнити де знаходиться 

обрив); 

– по-друге, потрібно перевіряти ще раз отримані дані (може 

помилитися і підсистема самодіагностики блоку керування, може 

помилитися і тестер при зчитуванні і розшифровці коду); 

– по-третє, підсистема самодіагностики може не зафіксувати деякі 

реально існуючі проблеми. 

3. Зчитування знімка параметрів (Freeze Frame). Деякі системи 

самодіагностики на момент виявлення несправності фіксують не тільки 

код несправності, але і значення основних поточних параметрів роботи 

двигуна. За допомогою тестера можна отримати цю інформацію і зробити 

висновки, за яких обставин (і через що конкретно) виникла несправність. 

Треба зазначити, що далеко не у всіх тестерах реалізована можливість 

отримання цієї інформації з ЕБК. І ще одне зауваження:  якщо автомобіль 

і сканер підтримують цю функцію, не поспішайте стирати коди 

несправностей – разом із ними зникне й інформація стоп-кадр. 
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4. Стирання кодів несправностей із пам’яті ЕБК (Erase DTC, 

Clear DTC, Clear Fault). Цю операцію виконують тоді, коли причина, 

що викликала запис коду несправності, усунена або хочуть відсіяти 

випадково виниклі коди несправностей. Наприклад, у результаті 

випадкового потрапляння в який-небудь датчик бруду або води (при 

цьому «реальна» несправність після очищення пам’яті ЕБК з’явиться 

знову або взагалі не буде стерта). 

5. Зчитування поточних параметрів (Data Stream, Live Data, 

вимірювання значень). Ця функція дозволяє отримувати для аналізу 

інформацію, яка надходить із датчиків до електронного блоку керування. 

Користуючись цією інформацією, можна продіагностувати несправний 

автомобіль, навіть якщо ЕБК не зміг розпізнати збій, що виник і не 

записав які-небудь коди несправностей. 

6. Активація. Функція дозволяє безпосередньо, за допомогою 

тестера, через ЕБК керувати тими механізмами, якими управляє ЕБКУ: 

різними клапанами, вентиляторами, форсунками, індикаторами та ін., 

переконуючись в їх механічній або електричній справності. 

7. Скидання сервісних індикаторів. Нагадування про необхідність 

проходження чергового технічного обслуговування, заміни масла. 

8. Адаптація. Сполучення блоків керування між собою і блоків 

керування і датчиків при заміні компонентів на нові або після порушення 

налаштувань (наприклад, у результаті зняття при ремонті). Окремим 

випадком адаптації є синхронізація між блоком керування двигуном і 

іммобілайзером. 

9. Кодування. Зміна налаштувань блоку керування (зокрема 

відомостей про комплектацію автомобіля). Наприклад, на BMW через 

процедуру кодування можна змінити настройки відображення інформації 

на приладовій панелі (милі/кілометри тощо), На VW-Audi «пропи-

сується» комплектація блоків керуваня (наприклад, у блоці керування 

двигуном прописується наявність автоматичної коробки передач та ін. 

У блоці керування подушками безпеки – наявність передніх, бічних та 

інших подушок). 

10. Програмування. Зміна програми (прошивки) електронного 

блоку керування. 

11. Довідкові функції. Як не кожен блок керування підтримує всі 

перераховані функції, так і не кожен тестер може підтримувати всі 

перераховані функції, навіть якщо вони підтримуються блоком 

керування. Також треба звернути увагу на те, які електронні системи 

автомобіля може діагностувати тестер – адже окрім двигуна є ще ABS, 

подушки безпеки, протибуксовочная система, круїз-контроль та ін. 



Елементи електронних систем керування автомобільними двигунами 

 

127 

Низку цих функцій можна «замінити» використанням інших приладів, 

наприклад, замість перегляду поточних параметрів можна контро-

лювати сигнали з датчиків осцилографом або мультиметром. Деякі 

функції можна виконати тільки тестером. Однак, так чи інакше, всі 

наведені функції виконуються за допомогою тестера максимально 

швидко. Тестер призначений тільки для обміну даними з ЕБК. Отже, за 

допомогою тестера неможливо отримати більше «первинної» 

інформації, ніж міститься в ЕБК автомобіля. Тестери підключаються 

до автомобіля через діагностичний роз’єм (DLC). 

Враховуючи, що на різні марки і моделі автомобілів встановлю-

ються різні типи ЕБК, що використовують різні протоколи обміну 

інформацією, і різні типи діагностичних роз’ємів (колодок), то конкретні 

моделі тестерів призначені для певних марок і моделей автомобілів. 

Функціональні можливості тестерів полягають у переліку підтриму-

ваних марок і моделей автомобілів, підтримуваних електронних систем, а 

також функцій, які застосовуються до конкретних систем на 

конкретних автомобілях. Це основний критерій вибору. 

За функціональним можливостям сканери поділяються на: 

– дилерські; 

– спеціалізовані за маркою; 

– мультимарочні. 

Дилерські сканери можуть працювати тільки з однією або кількома 

«спорідненими» марками автомобілів, але виконують з ними макси-

мальний набір можливих функцій. 

Спеціалізовані за маркою сканери, також як і дилерські, працюють 

тільки з однією або кількома «спорідненими» марками автомобілів, проте 

не мають «дилерського» статусу і мають більш скромні можливості. 

Мультимарочні сканери можуть працювати з великою кількістю 

марок автомобілів, але їх функції щодо кожної марки вужчі, ніж у 

дилерських приладів. 
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1. Класифікація несправностей у роботі ЕСКД. 

2. Які обов’язкові перевірки треба провести при появі складної 

несправності? 

3. Система самодіагностики керівної програми. 

4. Опишіть резервні режими роботи ЕСКД. 

5. Які діагностичні засоби використовуються для обслуговування 

ЕСКД? 

6. Основні функції діагностичного тестера. 

 

 


