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РАБОТА С OBDII СКЕНЕР 

 

Кратко ръководство за работа с автомобилни кодочетци - 
скенери за грешки по стандарта OBDII. 

 

От него ще разберете: 

 Как да работим с диагностично устройство 
 Как да четем и трием грешките в двигателя 
 Как да разберем какво значат записаните грешки 
 Какво означават живите данни 
 Как да потърсим повече информация 

 

 

 

  

ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ НАС OBDII СКЕНЕРИ 
КОДОЧЕТЦИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА 
www.АВТОДИАГНОСТИКА.net 

   ЛАУТЕР ЕООД © 2023 

      www.Lauter-bg.com 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 Мерки за безопасност 
 Обща информация 

o Бордова диагностика (OBD) 
o Кодове за грешки (DTC) 
o Конектор за връзка (DLC) 
o Монитори за готовност (I/M) 
o Термини на OBDII 
o OBDII режими на операция 

 OBD диагностика 
o Четене на грешки (Read Codes) 
o Триене на грешки (Erase Codes) 
o Живи данни (Live Data) 
o Моментни данни (Freeze Frame) 
o Режим на готовност (I/M Readiness) 

 Полезна информация 
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Мерки за безопасност 
 

За предотвратяване на нараняване на потребителя или повреда на 
превозните средства и/или автомобилният скенер, е необходимо спазването 
на следните мерки за безопасност: 

 Винаги изпълнявайте тестовете на автомобила в безопасна среда 
 Използвайте при необходимост лични предпазни средства 
 Уверете се, че не сте в обсега на движещи се или опасно горещи части от 

двигателя 
 При запален двигател, използвайте диагностичният уред в добре 

вентилирани помещения 
 Бъдете изключително внимателни, когато работите около запалителната 

система на автомобила – бобини, дистрибуторна капачка, свещи и кабели 
 Поставете автоматичната скоростна кутия в неутрална позиция (режим 

паркинг), а ръчната кутия на неутрална скорост и с дръпната ръчна 
спирачка 

 Не оставяйте автомобилът без надзор при извършване на тестовете 
 Пазете уреда и диагностичната му букса сухи и чисти от вода, масло и грес 

или други замърсявания 
 При необходимост от почистване използвайте неагресивен препарат с 

чиста кърпа 
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Обща информация 

 

Какво е диагностика на автомобил?  

Диагностика на автомобил е най-общо казано пълна проверка на 
състоянието на системите в автомобила чрез използването на 
специализирани уреди за автомобилна диагностика. 

Диагностиката на автомобила включва не само техническото състояние на 
двигател и ходова част, но и всички електрически системи в автомобила. 

В днешните автомобили се влагат десетки на брой компютри и повече от сто 
на брой различни датчици, които трябва да следят за състоянието на 
системите, както в самия автомобил, така и за средата, която го заобикаля.  

Следят се различните температури на флуиди, газове и положението, 
качеството и количеството им в автомобила.  

Следят се и се измерват напреженията и състоянията на датчици. Всички 
тези сигнали постъпват в контролерите и компютрите и се обработват 
постоянно за частица от секундата.  

Проверката на изправността на всички тези системи и датчици изисква 
използването на сложна апаратура т.нар. автомобилна диагностика. 
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Бордова диагностика 
 

Голямо предизвикателство представлява стандартизацията на предаваният 
от автомобила поток от информация. Трябва да се използват 
унифицирани протоколи за комуникация, които да се използват от всички 
производители на автомобили. 

Така през 1988 година е създаден OBD протокола - On-Board Diagnostics.  

В буквален превод – бордова диагностика. 

От 1996 е вграждан OBDII протоколът, който е задължителен и се използва и 
до днес от всички производители на автомобили. 

През 2001 в Европа започва да се използва стандарта EOBD за бензинови, а 
през 2004 и за дизелови автомобили. В Япония стандарта е наречен JOBD и е 
въведен по-късно – от 2006 година. 

OBDII системата е създадена да следи контролните системи за емисиите на 
вредни газове и ключови компоненти на двигателя чрез периодично 
извършване на тестове на самия двигателя, запалителната система и 
специфични други системи в превозното средство.  

Когато има открит проблем, системата за бордова диагностика сигнализира 
на водача със светване на контролна лампа (MIL) на километража на 
автомобила и изписване на съобщението „Check Engine” или „Service Engine“ 
на дисплея. 

При светването на контролната лампа се прави пълен запис на системата за 
откритата неизправност. Тази информация се съхранява и използва по-късно 
за откриване на проблема и разрешаването му. 

Тук се записва статуса на контролната лампа (вкл./изкл.), номера на грешката 
(DTC), ако има такава и готовността на системата за мониторинг.  

Важно е да се знае, че с въвеждането на OBDII протокола се въвежда и 
стандарта за диагностичния 16-пинов конектор за всички автомобили. 
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Кодове за грешки 
 

OBDII диагностичните кодове за записани грешки в системата на автомобила 
са наречени DTC – Diagnostic Trouble Code. 

В превод – диагностичен код за грешка. 

Тези кодове дават информация за конкретна проблемна област и имат 
насочваща цел за откриване на проблема. 

OBDII кодовете се състоят от петцифрена комбинация от букви и цифри. 

Първият знак е буква и указва контролната система, която е сигнализирала за 
проблем, а следващите четири са цифри, които дават допълнителна 
информация и са насочващи за това къде е възникнал проблемът и при 
какви условия. Вижте пример за такъв диагностичен код:  

  

DTC/КОД 
 P     0    2   0   2 

Идентифициране на 
конкретна неизправна част от 
системите 

Под-система 

1= Fuel and Air Metering/Измерване на гориво и въздух 
 2= Fuel and Air Metering/Измерване на гориво и въздух 
3= Ignition System or Engine Misfire/Запалителна система 
или прекъсване в запалването  
4= Auxiliary Emission Controls/Допълнителен контрол на 
емисиите 
5= Vehicle Speed Control and Idle  Controls/Контрол на 

скоростта и контрол на празен ход 
6= Computer Output Circuits/Компютърни изходни вериги  
7= Transmission Controls/Контрол на трансмисията 
8= Transmission Controls/Контрол на трансмисията 

Тип код 

Генеричен/Общ (SAE): 

P0, P2, P34-P39 B0, B3 

C0, C3 U0, U3. 

Специфичен за производителя: 

P1, P30-p33 B1, B2 

C1, C2 U1, U2 

Система  

B=Body/Каросерия  
C=Chassis/Шаси  
P=Powertrain/Задвижване 
U=Network/Верига(Мрежа) 
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Конектор за връзка 
 

Връзката между автомобила и диагностичното устройство се извършва през 
специален порт/букса наречена DLC – Data Link Connector/Diagnostic Link 
Connector. 

В превод – конектор за връзка за данни/конектор за диагностична връзка. 

Този порт е стандартизиран и има 16 пина/конектора. Всеки от тези пинове 
има точно предназначение. 

Самата букса е разположена така, че водача да има сравнително лесен 
достъп до нея. Обикновено се намира под или около волана и 
местоположението й е посочено в сервизната информация за модела. 
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Монитори за готовност 
 

Важна част от OBDII системата на автомобила са мониторите за готовност. 
Това са периодични тестове на специфични системи и компоненти, за да се 
гарантира, че те работят в допустимите граници. 

В момента има дефинирани единадесет (11) такива монитори за готовност. 
Не всички превозни средства обаче поддържат всичките монитори и броя им 
зависи от специфичният модел. 

 

Постоянни монитори – някои от системите и компонентите в превозното 
средство биват тествани през цялото време от OBDII системата. Те са: 

1. Неуспешно запалване (misfire) 
2. Горивна система (fuel system) 
3. Изчерпателни компоненти (comprehensive components – CMM) 

 

След запалване на двигателя, OBDII системата е в непрекъсната проверка на 
тези три системи с компоненти и ключови сензори, запалването и 
наблюдение на горивната система. 
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Непостоянни монитори – за разлика от постоянните монитори, много 
емисионни системи и двигателни компоненти изискват тестването им да 
става при определени условия. При различните видове двигатели, 
мониторинговите системи са различни също. 

 

При двигателите със запалителни свещи (бензинови) се използват следните 
монитори за готовност: 

1. EGR система 
2. O2 сензори 
3. Катализатор 
4. Изпарителна система 
5. O2 нагревателна система 
6. Вторична (рециркулационна) въздушна система 
7. Сонда след катализатора 

 

При двигателите с компресионно запалване (дизелови) се използват 
следните системи: 

1. EGR система 
2. NMHC (не-метанови въглеводороди) катализатор 
3. NOx (азотни оксиди) последваща обработка 
4. Нагнетателна система 
5. Сензор на изпускателните газове 
6. Система за следене на твърдите частици 
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Статус на OBDII мониторите за готовност 

 

OBDII системите трябва да показват дали ECU (Engine Control Unit – блок за 
управление на двигателя) мониторинговата система е завършила тестването 
на всеки компонент или не. Преминалите през подходящ цикъл на тестване 
компоненти са маркирани с готови (Ready) или завършени (Complete). 
Цикълът, който включва мониторите в готовност, зависи от всеки 
индивидуален монитор. Веднъж преминал в готовност, мониторът остава в 
това състояние. Фактори като изтриването на грешки с диагностичен уред 
или разскачването на акумулаторната батерия обаче могат да върнат 
компонентите в състояние не-готови (Not-Ready) или не-завършени (Not-
Complete). 

За да премине отново OBD системата в режим на готовност, превозното 
средство трябва да бъде карано при нормални обстоятелства като градско 
движение, в трафик или на магистрала. 
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Дефиниции на OBDII 
 

PCM (Power-train Control Module) – бордови компютър, който командва 
двигателя и задвижването 

MIL (Malfunction Indicator Light) – термин, използван за включената лампа на 
километража. Тя е за да предупреди водача за проблем с една или повече от 
системите на превозното средство. Ако светлината свети постоянно, то 
автомобилът трябва да бъде проверен възможно най-скоро. При 
определени обстоятелства обаче, светлината може и да примигва. Това 
показва по-сериозен проблем и трябва автомобилът да бъде проверен 
веднага. Системата за бордова диагностика в автомобила не може да 
изключи тази лампа докато проблемът не бъде отстранен. 

DTC (Diagnostic Trouble Codes) – кодове с грешки, идентифициращи коя от 
системите е повредена. 

Enabling Criteria – това са специфични условия, които трябва да бъдат 
изпълнени, за да може при различните автомобили да се включат 
определени монитори за готовност. 

OBDII Drive Cycle – специфични режими/цикли на движение, при които биват 
задействани различните монитори на системите в автомобила и така да 
получат статус на готовност. Предназначението на изпълнението на тези 
специфични режими на движение е да накарат бордовата диагностика да 
премине нужните тестове на системите. Така се прави проверка на 
системите. 

Freeze Frame Data – когато бъде записана грешка в OBDII системата, освен 
кодът за самата грешка, също се записва и моментното състояние на 
параметрите от работата на автомобила – моментни данни. Записва се 
информация и стойности като дата и час, обороти на двигателя, скорост на 
превозното средство, въздушен поток, натоварване на двигателя, налягане 
на горивото, стойност на регулиране на горивото, температура на 
охлаждащата течност на двигателя, аванс на запалването и други.  
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OBDII режими на операция 
 

Въведение в комуникационния протокол OBDII. 

 
Режим байт – първият байт в потока данни е номера на режима. Има десет 
(10) режима за диагностични заявки. Първият байт в байтовете с данни за 
отговор е същото това число плюс 64. Например заявка за режим 1 ще има 
като първи байт с данни = 1, а отговорът ще има като първи байт с данни = 
65.  
Кратко описание на режимите: 
 
Режим $01 – идентифицира информацията за силовото предаване и показва 
текущите данни, налични за инструмента за сканиране. Тези данни 
включват: набор от грешки, статус на бордови тестове и данни за превозното 
средство като обороти на двигателя, температури, аванс на запалването, 
скорост, скорости на въздушния поток и други.   
Режим $02 – показва данни от Freeze Frame. Същите данни като в режим 1, 
но записани при възникване на неизправност и записване на кода на DTC. 
Някои от идентификаторите на параметрите за режим едно не са включени в 
този режим. 
Режим $03 – показва типа на грешка свързана със задвижването или 
емисиите, съхранена чрез 5-цифрен код, идентифициращ неизправностите. 
Може да има повече от едно съобщение за отговор, ако има повече кодове 
за неизправности, отколкото ще се поберат в байтовете данни на 
съобщението за отговор, или ако има повече от един компютър, който 
отговаря. 
Режим $04 – използва се за изчистване на DTC и данни от Freeze Frame. Това 
изчиства всички диагностични кодове за неизправности, които могат да 
бъдат записани, включително данни от Freeze Frame и мониторите за 
готовност. 
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Режим $05 – показва резултати от теста на кислородния сензор. Този режим 
показва екрана на монитора на сензора за кислород и резултатите от теста 
му. 
Режим $06 – показва резултати от тестове на системи за непродължителен 
мониторинг. Обикновено има минимална стойност, максимална стойност и 
текуща стойност за всеки непрекъснат монитор. Тези данни не са 
задължителни и се определят от даден производител на превозно средство, 
ако се използват. 
Режим $07 – показва искане за проверка на DTC от непрекъснато 
наблюдаваните системи след извършване на един цикъл на шофиране, за да 
се определи дали ремонтът е отстранил проблем. Това се използва от 
сервизните техници, за да проверят дали ремонтът е извършен правилно и 
след изчистване на диагностичните кодове за неизправности. 
Режим $08 – показва специален режим на управление, където се изисква 
управление на бордовата система, тест или при определени модели 
компонент с двупосочен тест. Този режим е специфичен за определени 
производители. 
Режим $09 – показва доклад с информация за автомобила. Тази 
информация включва VIN номер на автомобила и информация за 
калибриране, съхранени в ECU на автомобила. 
Режим $0А – това е режим необходим за всички DTC свързани с емисиите на 
автомобила. Наличието на постоянно записани грешки при проверка на 
системите, без да е светнала лампата в километража MIL, означава, че 
ремонт не е бил проверен от диагностичната системата на автомобила. 
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OBD диагностика 
 

ВНИМАНИЕ: Не свързвайте уреда или прекъсвайте връзката при работещ 
двигател! 

1. Изключете двигателя 
2. Намерете конектора за връзка с автомобила – DLC (виж стр.7) 
3. Включете 16 пиновата букса в конектора 
4. Включете запалването – диагностиката може да става при автомобил 

на контакт или при работещ двигател 
5. Следвайте менюто на диагностичния уред за установяване на връзка и 

започване на диагностична сесия  
6. Диагностичният уред проверява съвместимостта между вградените  

комуникационни протоколи и автомобилът и избира необходимият за 
установяване на връзка 

7. Изберете от менюто исканата функция: 
• Diagnose – диагностика 

a. Read Errors – четене на грешки 
b. Erase Errors – изтриване на грешки 
c. Live Data – показване на живи данни 

 DTC Lookup – разкодиране на грешки 
 Setup – настройка на скенера 

 

ВНИМАНИЕ: При проблем с установяване на връзка проверете следното: 

 Уверете се, че запалването е на контакт 
 Проверете дали конектора на уреда е надеждно свързан към 

диагностичния порт 
 Проверете дали превозното средство е OBDII съвместимо 
 Изключете контакта на автомобила, изчакайте 10 секунди и 

опитайте отново 
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Четене на грешки 
 

Четенето на грешки може да става при изключен контакт, автомобил на 
контакт или при запален двигател. 

 
Записаните грешки (Stored Codes) в паметта на компютъра са запазени, 
защото са се появявали при повече от един цикъла на проверка. Тези грешки 
ще светнат лампата MIL, когато са свързани с проблем с емисиите на 
автомобила. 
 
Чакащите кодове (Pending Codes) са грешки за проблеми, които са били 
установени от бордовата диагностика в последните цикли на движение, но 
все още не са счетени за важни. Тези грешки няма да светнат 
предупредителната лампа в километража. Ако тази грешка не се появи след 
определен брой цикли, тя ще се изтрие сама от паметта. 
 
Постоянните кодове (Permanent Codes) са грешки, които са "потвърдени" и 
се запазват в енергонезависимата памет на компютъра, докато подходящият 
монитор за всеки DTC не определи, че неизправността вече не е налице и не 
командва лампата за MIL да се включи. Постоянният код за грешка трябва да 
се съхранява в енергонезависима памет и да не може да бъде изтрит от 
никакви диагностични услуги на самия автомобил или чрез изключване на 
захранването към ECU – обикновено постигано чрез разкачане на 
акумулатора за повече от 15 минути. 
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Триене на грешки 
 

Триенето на грешки се извършва при включен на контакт автомобил и 
неработещ двигател! 

 
Изтриването на кодовете за грешки позволява на OBDII скенера не само да 
изтрие записаната грешка DTC, но и да загаси светещата на километража MIL 
светлина и записаните с нея данни за Freeze Frame и други специфични 
разширени данни. 
Освен това статуса на всичките монитори за готовност се поставят в 
състояние не-готови (Not-Ready) или не-завършени (Not-Complete). 
Затова е важно преди изтриване да бъде направена проверка на значението 
на записаните кодове за грешки. 
  
ВАЖНО: При търсенето на кода в интернет е необходимо да се включи и 
марката и модела на автомобила – например: p0001 ford focus 
Тогава изведената информация от търсенето е директно свързана с 
автомобила и показва най-точно възможните причини за проблема. 
 
Забележка: Изтриването на грешки не означава, че кодовете за 
неизправности в ECU са елиминирани напълно. Докато има повреда в 
автомобила, кодовете за неизправности продължават да се показват. 
 
Ако грешките се изтрият успешно, те повече няма да се появят при 
сканиране. 
Възможно е обаче грешките след изтриване да се покажат отново при 
последващото сканиране. 
Тогава е необходимо да се отстрани изцяло проблема с дадената система. 
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Живи данни 
 

Функцията за показване на живи данни View Live Data е много полезна за 
проверка на изправността и работата на всички датчици и събраната от тях 
информация при работата на системите в автомобила. 

При OBDII стандарта това са всички данни пряко свързани с работата на 
задвижващите агрегати (двигател) и системите за емисии на отделени 
газове. 

В зависимост от марката и модела на превозното средство, могат да се 
изобразят различен набор от живи данни и техните стойности. 

Също така някои диагностични уреди предоставят възможност тези живи 
данни да бъдат записани и изобразени/показани по-късно. Това е особено 
полезно при записване на живите данни в движение. 

По-долу ще видите потока моментни живи данни при сканиране на 
автомобил Фолксваген Голф 2.0 TDI 2017 година и използваните съкращения: 

 DTC_CNT – брой записани грешки в компютъра 
 LOAD_PCT(%) – натоварване на двигателя в проценти 
 ECT(°C) – температура на охлаждащата течност в градуси 
 MAP(kPa) – налягане в колектора 
 RPM(rpm) – обороти на двигателя 
 VSS(km/h) – скорост на автомобила 
 IAT(°C) – температура на постъпващия в двигателя въздух 
 MAF(g/s) – измерена маса на въздуха от MAF сензора 
 TP(%) – положение на дроселовата клапа в проценти 
 O2SLOC – местоположение на кислороден сензор/ламбда сонда 
 OBDSUP – използван комуникационен протокол 
 RUNTM(sec) – време на работа на двигателя в секунди 
 MIL_DST(Km) – километри изминати със запалена светлина за проблем 

на километража (след изтриване на грешките брояча се занулява) 
 FRP(kPa) – налягане в горивната рейка 
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 WARM_UPS – брой на циклите на загрял автомобил след изтриване на 
грешките или разкачане на акумулатора (за бензин охлаждаща течност 
над 40°С, а за дизел над 70°С). След 255 брояча спира да се покачва 

 CLR_DIST(Km) – изминати километри от автомобила след изтриване на 
грешките или разкачане на акумулатора 

 BARO(kPa) – атмосферно налягане 
 EQ_RAT11 – съотношение на първа ламбда сонда 
 O2S11(mA) – тока в първа ламбда сонда измерен в милиампери  
 VRWR(V) – волтаж в контролния модул 
 TP_R(%) – относително положение на дросела 
 AAT(°C) – измерена външна температура 
 APP_D(%) – положение на педала на газта D 
 APP_E(%) – положение на педала на газта E 
 TAC_PCT(%) – зададено управление на дросела 
 EGR_A_CMD(%) – зададена позиция на клапана за рециркулация на 

отработените газове 
 EGR_A_ACT(%) – реална позиция на клапана за рециркулация на 

отработените газове 
 EGR_A_ERR(%) – грешка в позицията на клапана за рециркулация на 

отработените газове 
 CACT11(°C) – температура на постъпващия в кулера въздух 
 EGT11(°C) – температура на отработените газове 
 NOX11(ppm) – концентрация на азотните окиси 
 REAG_RATE(L/h) – използвано моментно количество на AdBlu течност 
 REAG_DEMD(L/h) – поискано количество AdBlu течност 
 REAG_LVL(%) – налична течност в резервоара AdBlu в проценти 

 

Забележка: При различните модели и модификации автомобили живите 
данни могат да бъдат повече или по-малко от показания пример. При 
разчитане на показаните данни трябва да се съобразите с дадените от 
производителя на автомобила стойности. 
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Моментни данни 
 

Freeze Frame Data позволява да се видят работните параметри на 
автомобила в момента, в който бъде открит DTC – код за грешка.  

Например параметрите могат да включват скорост на двигателя (RPM), 
температура на охлаждащата течност на двигателя (ECT) или сензор за 
скорост на превозното средство (VSS) и т.н.  

Тази информация ще помогне за използването им за сравнение с 
референтни или стандартни стойности, които трябва да изобразява при 
нормални обстоятелства автомобила.  

Това може да помогне при диагностицирането на проблема и за ремонтни 
цели. 

 

Режим на готовност 
 

Функцията за режимите на готовност (I/M Readiness) се използва за 
проверка на системите за емисии (отделени газове) в автомобилите 
поддържащи OBDII стандарта.  

По-новите модели автомобили показват информация за два типа готовност:  

 след изтриване на грешките в компютъра и  
 в този цикъл на движение. 

Резултатът от тези тестове може да са: 

 “OK” – завършен успешно тест 
 “INC” – завършен неуспешно тест 
 “N/A” – неподдържан тест 

   



 РАБОТА С OBDII СКЕНЕР                               www.автодиагностика.net 
 

Страница 20 от 20                                                                                                            ЛАУТЕР ЕООД © 2023 

Полезна информация 
 

Някои модели OBDII скенери позволяват извличане и показване на VIN 
(Vehicle Identification Number – идентификационен номер на превозното 
средство) номера на автомобила.  

Той е стандартизиран и уникален за всеки един автомобил 
Записан е в ECU и е с дължина от 17 символа – цифри и букви. 
Указва къде е произведено превозното средство, кой е производителя, 
модела и двигателя, годината на производство и серийния номер. 

Повечето OBDII скенери имат също и вградена функция в менюто за 
декодиране на записаните грешки DTC. Тя служи за бърза проверка на 
грешките, но е препоръчително да потърсите повече информация в 
интернет. 

При търсенето на кода на грешката в интернет е необходимо да се включи и 
марката и модела на автомобила – например: p0001 ford focus 
Тогава изведената информация от търсенето е директно свързана с 
автомобила и показва най-точно възможните причини за проблема. 

Друга опционална вградена функция в някои OBDII скенери е възможността 
за разпечатване на тази информация за записаните грешки на принтер при 
свързване на четеца с компютър. Наличието на тази функция е посочена в 
описанието на съответния модел продукт. 

 

В заключение 
 
Винаги спазвайте правилата за безопасност при работа с автомобила! 
 
При възникване на проблеми или въпроси с използвания OBDII скенер се 
свържете с производителя за помощ! 
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