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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 



 

LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo trình hệ thống điện điều khiển động cơ được dùng trong chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Giáo trình do chính giảng viên biên soạn với sự góp ý của các đồng nghiệp giảng viên 

trong khoa công nghệ ô tô. 

Chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TpHCM 

đã tạo điều kiện thực hiện hoàn chỉnh giáo trình theo yêu cầu. 

Nội dung mô đun bao gồm 7 bài như sau: 

Bài 1: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA MẠCH CẤP NGUỒN. 

Bài 2: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

Bài 3: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 

Bài 4: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG. 

Bài 5: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ. 

Bài 6: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT LÀM 

MÁT. 

Với cá nhân là người biên soạn giáo trình này rất mong được sự góp ý chân thành của 

các thầy cô và chuyên gia nhằm hoàn thiện giáo trình này giúp ích trong công tác 

giảng dạy. Mọi chi tiết xin liên hiện tại hoangphikhanh@gmail.com. ĐTDĐ: 

0978216805 

 

…………., ngày……tháng……năm……… 

                                                                      Tham gia biên soạn 
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MỤC LỤC 

 TRANG 

1. Lời giới thiệu ……………. 

2. …………….. ……………. 

3. ……………. ……………. 

……………….. ……………. 

n ……………. ……………. 



 

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 

Mã mô đun``: MĐ 

Thời gian thực hiện mô đun:  120 giờ;   (Lý thuyết: 30 giờ;  Thực hành: 87 giờ;   

Kiểm tra 3 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

- Vị trí của mô đun: là môn học cơ sở chuyên ngành được giảng dạy ở học kì 4 tính 

theo toàn khóa học. 

- Tính chất: học phần chuyên ngành bắt buộc đối với học viên. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: 

 Trình bày tổng quát về các hệ thống điện – điện tử trên ô tô. 

 Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện và điện tử trên ô tô. 

 Trình bày nguyên lý làm việc của các hệ thống điện động cơ trên ô tô. 

 Giải thích được các ký hiệu trong mạch điện ô tô. 

- Về kỹ năng: 

 Ứng dụng kiến thức về hệ thống điện động cơ vào chẩn đoán, sửa chữa hệ 

thống điện động cơ. 

 Lắp mạch điện các hệ thống điện động cơ. 

 Nhận dạng đúng thành phần và vị trí lắp đặt trên động cơ. 

 Kiểm tra được các chi tiết trong hệ thống đánh lửa, khắc phục hư hỏng. 

 Bảo dưỡng điều khiển điện tử và các cảm biến đúng phương pháp và đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định. 

 Kiểm tra và bảo dưỡng được hệ thống điều khiển quạt làm mát động cơ đúng 

quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Rèn luyện ý thức chấp hành nội quy nơi làm việc, an toàn lao động khi làm 

việc. 

 Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm. 
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Bài 1: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA MẠCH CẤP NGUỒN 

1.Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: 

Học xong Bài này học viên sẽ có khả năng:  

- Trình bày và phân biệt được thành phần, cấu tạo và nguyên tắc làm việc của hệ thống 

cấp nguồn cho hộp ECU động cơ. 

- Nhận dạng đúng thành phần và vị trí lắp đặt trên động cơ. 

2.Nội dung của bài:          

1.1.An toàn lao động và sử dụng dụng cụ thực tập. 

Mục đích của công tác ATLĐ 

Mục tiêu của công tác ATLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ 

chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại được phát sinh 

trong quá trình sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động thuận lợi. Ngày càng 

được cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế 

ốm đau làm giảm sút sức khoẻ cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động, 

nhằm bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo an toàn về tính mạng người lao động và cơ sở vật 

chất, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao 

động. 

Ý nghĩa của công tác ATLĐ 

An toàn lao động trước hết là phạm trù của lao động sản xuất, do yêu cầu của sản xuất 

và gắn liền với quá trình sản xuất. An toàn lao động mang lại niềm vui, hạnh phúc cho 

mọi người nên nó mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Mặt khác, nhờ chăm lo sức khoẻ 

của người lao động mà công tác ATLĐ mang lại hiệu quả xã hội và nhân đạo rất cao. 

ATLĐ là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng không 

thể thiếu được trong các dự án, thiết kế, điều hành và triển khai sản xuất. ATLĐ mang 

lại những lợi ích về kinh tế, chính trị và xã hội. Lao động tạo ra của cải vật chất, làm 

cho xã hội tồn tại và phát triển. Bất cứ dưới chế độ xã hội nào, lao động của con người 

cũng là yếu tố quyết định nhất. Xây dựng quốc gia giàu có, tự do, dân chủ cũng nhờ 

người lao động. Trí thức mở mang cũng nhờ lao động (lao động trí óc) vì vậy lao động 

là động lực chính của sự tiến bộ loài người. 

Tất cả mọi người từ người sử dụng lao động đến người lao động đều là đối tượng cần 

được bảo vệ. Đồng thời họ cũng là chủ thể phải tham gia vào công tác ATLĐ để bảo 

vệ mình và bảo vệ người khác. 
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Muốn làm tốt công tác an toàn lao động, phải vận động được đông đảo mọi người 

tham gia. Cho nên ATLĐ chỉ có kết quả khi được mọi cấp, mọi ngành quan tâm, được 

mọi người lao động tích cực tham gia và tự giác thực hiện các luật lệ, chế độ tiêu 

chuẩn, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. 

ATLĐ là hoạt động hướng về cơ sở sản xuất và trước hết là người trực tiếp lao động. 

Nó liên quan với quần chúng lao động. ATLĐ bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc cho mọi 

người, mọi nhà, cho toàn xã hội, vì thế ATLĐ luôn mang tính quần chúng sâu rộng. 

Kỹ thuật an toàn lao động 

a. Yếu tố nguy hiểm, vùng nguy hiểm 

Nguyên nhân gây chấn thương 

b. Yếu tố nguy hiểm 

Các bộ phận và cơ cấu của máy: cơ cấu chuyển động, trục, khớp nối, đồ gá, các kết 

cấu chịu lực... của máy công cụ và thiết bị cơ khí văng ra hoặc cuốn quần áo vào 

vùng nguy hiểm. 

 

 

 

 

 

 

Hình . Cơ cấu nguy hiểm trên máy công cụ 

Các mảnh dụng cụ, vật liệu gia công bắn ra: mảnh công cụ cắt; đá mài, phoi, mảnh vật 

liệu khi làm sạch vật đúc, khi đập gang,... 

 

 

 

 

 

 

 

Hình. Tai nạn khi vận hành trên máy 
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Điện giật: do rò điện ra vỏ máy, thiết bị… và phụ thuộc vào các yếu tố như cường độ 

dòng điện, điện áp, đường đi của dòng điện qua cơ thể con người, thời gian tác động... 

Các yếu tố về nhiệt: bỏng điện do hồ quang điện gây ra. Kim  loại nóng chảy khi 

đúc, khí nóng, vật liệu chi tiết được nung nóng khi gia công nóng đều có thể gây bỏng 

cho các bộ phận cơ thể của con người. 

Chất độc công nghiệp: được dùng trong quá trình xử lý nhiệt  kim loại, có thể 

ảnh hưởng đến sức khoẻ con người trong quá trình thao  tác và tiếp xúc. 

Các chất lỏng hoạt tính như các hoá chất axit hay bazo khi mạ, sơn. 

Bụi công nghiệp gây ra tổn thương cơ học. Bụi độc gây ra bệnh nghề nghiệp khi 

làm khuôn đúc, bụi gây cháy nổ, hoặc bụi ẩm gây ngắn mạch điện. 

Các chất gây cháy nổ khi hàn hơi, khi rót kim loại lỏng vào khuôn có độ ẩm cao. 

Các yếu tố nguy hiểm khác: làm việc trên cao, vật rơi từ trên cao, trơn trượt, vấp 

ngã... 

b. Các nguyên nhân gây chấn thương 

Các máy, thiết bị sản xuất, các quy trình công nghệ chứa đựng  các yếu tố nguy 

hiểm, có hại như bụi độc, ồn, rung, bức xạ, điện áp nguy hiểm... 

Máy, thiết bị khi thiết kế không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của người sử dụng 

(thuộc phạm trù nhân trắc học). 

Độ bền của chi tiết máy không đảm bảo khi sử dụng. 

Thiếu các thiết bị che chắn an toàn. 

Không có hệ thống phát tín hiệu an toàn, các cơ cấu phòng ngừa quá tải, như van an 

toàn, phanh hãm, cơ cấu khống chế hành trình... 

Không thực hiện hay thực hiện không đúng các quy tắc an toàn, ví dụ như thiết bị 

chịu áp lực không được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sử dụng... 

Không thực hiện cơ khí hoá, tự động hoá những khâu lao động nặng nhọc, nguy 

hiểm, độc hại, vận chuyển vật nặng lên cao... 

Thiếu các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp, ví dụ như: dùng thảm cách điện không 

đúng tiêu chuẩn, dùng nhầm mặt nạ phòng độc... 

c. Biện pháp an toàn 

Biện pháp dự phòng tính đến con người 
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Thao tác lao động, nâng và mang vác nặng đúng nguyên tắc an toàn, tránh các tư thế 

cúi, gập người, lom khom, vặn mình.. giữ cột sống thẳng, tránh vi chấn thương cột 

sống v.v.. 

Đảm bảo không gian thao tác vận động trong tầm với tối ưu: tư thế làm việc, điều kiện 

thuận lợi với các cơ cấu điều khiển, ghế ngồi phù hợp. 

Đảm bảo điều kiện thị giác: khả năng nhìn rõ quá trình làm việc, nhìn rỏ các phương 

tiện thông tin, cơ cấu điều khiển, các ký hiệu, biểu đồ, màu sắc. 

Đảm bảo điều kiện sử dụng thông tin thính giác, xúc giác. 

Đảm bảo tải trọng thể lực, tâm lý phù hợp, tránh quá tải hay đơn điệu. 

Thiết bị che chắn an toàn 

Thiết bị an toàn là những dụng cụ thiết bị nhằm phòng ngừa những tai nạn có thể xảy 

ra trong sản xuất. Nhờ có thiết bị an toàn mà công nhân được bảo vệ khỏi bị ảnh 

hưởng của các nhân tố có hại trong quá trình sản xuất: như phóng xạ, bức xạ,... 

Thiết bị che chắn an toàn là thiết bị ngăn cách người lao động với vùng nguy hiểm, 

cách ly các bộ phận quay, chuyển động có thể gây nguy hiểm cho người lao động 

cũng như không cho công nhân tiếp xúc hoặc đi vào vùng nguy hiểm. Thiết bị che 

chắn có thể các tấm kín, lưới hoặc rào chắn. Có thể chia thành 2 loại: tạm thời và cố 

định: 

Thiết bị che chắn tạm thời được sử dụng ở những nơi làm việc không ổn định. Ví dụ 

ở những nơi đang sửa chữa, lắp đặt thiết bị, ... 

Che chắn cố định đối với các bộ phận chuyển động của máy như dây cua-roa, các 

bộ truyền bánh răng, xích, vít quay, trục truyền, các khớp  truyền động,... Loại kín 

có các dạng hộp giảm tốc, hộp tốc độ, bàn xe  dao,...Loại hở dùng cho những cơ 

cấu cần theo dõi, xem xét sự làm việc của các chi tiết phía bên trong và thường 

được làm bằng lưới sắt hoặc bằng thép tấm rồi bắt vít vào khung để che chắn bộ 

truyền đai, chắn xích và các cơ cấu con lăn cấp phôi, ... 

Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa 

Đây là các cơ cấu đề phòng sự cố của thiết bị có liên quan đến điều kiện an toàn của 

công nhân. Sự cố và hỏng hóc của thiết bị có thể do các nguyên nhân kỹ thuật khác 

nhau. Nó có thể do quá tải, do bộ phận chuyển động đã đi quá vị trí giới hạn, do nhiệt 

độ, vận tốc chuyển động, cường độ dòng điện vượt quá giá trị giới hạn cho phép. 
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Nhiệm vụ của cơ cấu phòng ngừa là tự động ngắt máy, thiết bị, hoặc bộ phận của 

máy khi có một thông số nào đó vượt quá giá trị giới hạn cho phép. Theo khả năng 

phục hồi lại sự làm việc của thiết bị cơ cấu phòng ngừa được chia ra làm 3 loại: 

Các hệ thống có thể tự động phục hồi khả năng làm việc khi thông số kiểm tra đã 

giảm đến mức quy định như ly hợp ma sát, rơ le nhiệt, ly hợp vấu, lò xo, van an toàn 

kiểu đối trọng hoặc lò xo, v.v...Ví dụ: Các loại ly hợp an toàn có tác dụng cắt chuyển 

động của xích truyền động, trục quay khi máy quá tải, rồi lại tự động đóng chuyển 

động của xích truyền động khi tải trọng trở về mức bình thường. Ly hợp an toàn có 

ưu điểm hơn các chốt cắt và then cắt quá tải vì chúng không bị phá hỏng mà chỉ bị 

trượt. 

Các hệ thống phục hồi khả năng làm việc bằng cách thay thế cáí mới như cầu chì, 

chốt cắt, then cắt...Các bộ phận này hường yếu nhất của hệ thống. 

Các hệ thống phục hồi khả năng làm việc bằng tay: Rơ le đóng ngắt điện, cầu dao 

điện, v.v... 

Không một máy móc thiết bị nào được coi là hoàn thiện và đưa vào hoạt động nếu 

không có các thiết bị phòng ngừa thích hợp. 

Các cơ cấu điều khiển và phanh hãm 

Cơ cấu điều khiển gồm các nút mở, đóng máy, hệ thống tay gạt, các vô lăng điều 

khiển, v.v...cần phải làm việc tin cậy, dễ với tay tới, dễ phân biệt, v.v... Đối với những 

núm quay có đường kính nhỏ hơn 20 mm, mômen lớn nhất không nên quá 1,5 N.m. 

Các tay quay cần quay nhanh, tải trọng đặt không nên quá 20N. Các tay gạt ở các 

hộp tốc độ lực yêu cầu không nên quá 120 N. Các nút bấm điều khiển” nên sơn màu 

để phân biệt. Nút bấm “mở máy” nên sơn màu đen hoặc xanh và làm thụt vào thân hộp 

3 mm, trái lại nút bấm “ngừng máy” nên sơn đỏ và làm dài ra 3-5 mm. 

Phanh hãm là bộ phận dùng cho hãm nhanh những bộ phận đang chuyển động của 

máy để có thể ngăn chặn kịp thời những trường hợp hỏng hóc hoặc tai nạn. Yêu cầu 

cơ cấu phanh phải gọn, nhẹ, nhanh nhạy, không bị trượt, không bị kẹt,... Phanh không 

bị rạn nứt, không tự động đóng mở khi không có sự điều khiển. 

Khóa liên động là cơ cấu tự động loại trừ khả năng gây ra nguy hiểm cho thiết bị và 

công nhân trong khi sử dụng máy nếu vì một lý do nào đó thao tác không đúng các 

nguyên tắc an toàn. Khoá liên động có thể dùng điện, cơ khí, thuỷ lực, điện-cơ kết 
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hợp hoặc dùng tế bào quang điện. Ví dụ: máy hàn khi chưa đóng cửa che chắn, khi 

quạt làm mát chưa làm việc thì máy không làm việc được. 

Điều khiển từ xa có tác dụng đưa người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời 

giảm nhẹ điều kiện lao động nặng nhọc như điều khiển đóng mở hoặc đIũu chỉnh các 

van trong công nghiệp hoá chất, điều khiển sản xuất từ phòng điều khiển trung tâm 

ở nhà máy điện... 

Tín hiệu an toàn 

Tín hiệu an toàn là các thiết bị phát ra tín hiệu nhằm báo trước nguy cơ hư hỏng 

máy, hay có sự trục trặc khi vận hành máy sắp xảy ra để công nhân kịp đề phòng và 

thời xử lý. Tín hiệu có thể bằng ánh sáng (màu sắc) và tín hiệu bằng âm thanh. 

Tín hiệu bằng màu sắc thường dùng trong giao thông: đèn đỏ, xanh, vàng; thiết 

bị điện (đỏ là có điện nguy hiểm hay mức điện áp cao nguy hiểm, xanh là an toàn, 

nhiệt độ cao thì đèn sáng đỏ, ...). 

 

Tín hiệu âm thanh thường sử dụng là còi, chuông dùng cho các xe nâng hạ qua lại, 

các phương tiện giao thông vận tải, chuông báo hiệu tàu sắp chạy qua, chuông báo 

động khi có sự cố, ... 

Biển báo phòng ngừa 

Là các bảng báo hiệu cho người lao động biết nơi nguy hiểm để cẩn thận khi đi quan 

lại hay cấm qua lại. Có 3 loại: 

Bảng biển báo hiệu: “Nguy hiểm chết người” “STOP “; 

Bảng cấm: “Khu vực cao áp, cấm đến gần”, “cấm đóng điện đang sửa chửa “, “Cấm 

hút thuốc lá “... 



Bài 1: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA MẠCH CẤP NGUỒN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       7 

 

Bảng hướng dẫn: “Khu vực làm việc”, “khu vực cấm hút thuốc lá”, “hướng dẫn đóng 

mở các thiết bị”, ... 

Phương tiện bảo vệ cá nhân 

Là những vật dụng dành cho công nhân để sử dụng nhằm bảo vệ cơ thể khỏi bị tác 

động của các yếu tố nguy hiểm và được phân theo các nhóm chính:Trang bị bảo vệ 

mắt: kính bảo hộ trong suốt, kính màu, kính hàn.Trang bị bảo vệ cơ quan hô hấp: khẩu 

trang, mặt nạ phòng độc, mặt nạ có phin lọc,... Bảo vệ thính giác: nút tai chống ồn, 

chụp ta chống ồn. 

 

Bảo vệ đầu: các loại mũ mềm, cứng, mũ cho công nhân hầm lò,  mủ chống mưa 

nắng, mủ chống chay, mủ chống va chạm mạnh, mủ vải, mủ nhựa, mủ sắt,... 

Bảo vệ tay: găng tay các loại, bảo vệ chân: dày, ủng, dép các loại, bảo vệ thân: áo 

quần bảo hộ loại thường, loại chống nóng, chống cháy,... 
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Kiểm nghiệm dự phòng thiết bị 

Kiểm nghiệm độ bền độ tin cậy của máy, thiết bị, công trình, các bộ phận của chúng 

trước khi đưa vào sử dụng. 

Mục đích của kiểm nghiệm dự phòng là đánh giá chất lượng của thiết bị về các mặt 

tính năng, độ bền và độ tin cậy để quyết định đưa thiết bị vào sử dụng hay không. 

Kiểm nghiệm dự phòng được tiến hành định kỳ, hoặc sau những kỳ sửa chữa, bảo 

dưỡng. Ví dụ: 

Thử nghiệm độ tin cậy của phanh hãm. 

Thử nghiệm độ bền, độ kín khít của thiết bị áp lực, đường ống, van an toàn. 

-   Thử nghiệm cách điện của các dụng cụ kỹ thuật điện và phương tiện  bảo vệ cá 

nhân. 

c.Tầm quan trọng bảo vệ môi trường 

Các biện pháp nhằm tránh được ô nhiễm môi trường đối với các đơn vị kinh tế được 

thể hiện là chi phí tăng lên về lâu dài là việc giảm doanh thu thì việc thực hiện nó chỉ 

còn trông chờ vào việc lãnh đạo doanh nghiệp có mục tiêu kinh tế là “ Giữ gìn môi 

trường”, hay thông qua chính sách về trách nhiệm của nhà nước để hình thành các 

mục tiêu lợi nhuận khác. 

Không kể trường hợp vi phạm luật pháp thì mục tiêu có thể được diễn đạt là “ Sự 

trì hoãn các biện pháp bảo vệ môi trường”. Một giải pháp thay thế có thể tránh né 

được nhưng không nhất thiết phải phù hợp hơn với môi trường. Như vậy có thể áp 

dụng các biện pháp, ít có trong lĩnh vực qui phạm hay có thể tận dụng được kẽ hở 

của luật pháp. Cụ thể thường là hình thức tránh né nấp dưới dạng chuyển địa điểm, 

thay thế nguyên liệu- năng lượng và công nghệ, cũng như qua quá trình chuyển hoá. 

Bên cạnh đó còn có sự lẫn tránh bằng cách chuyển giao hình thức mục tiêu vật chất 

mang đặc tính sinh thái sang người thứ ba. 

“Điều đó nói lên là các biện pháp kinh tế chất thải không được làm cho môi trường về 

tổng thể của nó bị ô nhiễm nặng nề hơn so với sự ô nhiễm mà phế liệu đó có thể gây 

nên”.  

Để có được một giải pháp tốt tạo nên một môi trường lao động phù hợp cho người lao 

động, đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành khoa học, được dựa trên 4 yếu tố cơ bản 

sau: 
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Ngăn chặn và hạn chế sự lan tỏa các yếu tố nguy hiểm và có hại  từ nguồn phát 

sinh. Biện pháp tích cực nhất là thay đổi công nghệ sản xuất với các nguyên liệu và 

nhiên liệu sạch, thiết kế và trang bị những thiết bị, dây chuyền sản xuất không làm ô 

nhiễm môi trường... 

- Thu hồi và xử lý các yếu tố gây ô nhiễm. 

- Xử lý các chất thải trước khi thải ra để không làm ô nhiễm môi trường. 

- Trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. 

Cách Sử Dụng Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử. 

 

Hình : Đồng hồ VOM 

Đồng hồ vạn năng điện tử, còn gọi là đồng hồ vạn năng hiển thị số là loại thiết bị đo 

điện thông dụng nhất hiện nay cho những người làm công tác kiểm tra điện và điện tử. 

Kết quả của phép đo thường được hiển thị trên một màn tinh thể lỏng, giúp người đo 

dễ dàng đọc, tránh sai số. 

a. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo dòng điện. 

Sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số đo dòng điện một chiều (A.DC)và dòng điện 

xoay chiều (A.AC). 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo A~ để đo dòng điện xoay chiều và thang A- để đo 

dòng điện một chiều 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng 20A nếu đo dòng có 

cường độ lớn cỡ A và cổng mA nếu đo dòng có cường độ nhỏ cỡ mA . 

Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+) 

Bước 4: Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DC.A – 250mA. 

Bước 5: Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm. 
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Bước 6: Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực dương (+) và que đo màu đen 

về phía cực âm (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp 

với mạch thí nghiệm 

Bước 7: Bật điện cho mạch thí nghiệm. 

Bước 8: Đọc kết quả trên màn hình LCD. 

Chú ý: Khi kết quả đọc được nhỏ hơn 25mA, đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 

25mA để được kết quả chính xác hơn.Tương tự, khi kết quả nhỏ hơn 2,5mA thì đặt 

chuyển mạch sang vị trí DC.A – 2,5mA. 

b. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo điện áp. 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang V- để đo điện áp một chiều và V~ để đo điện áp xoay 

chiều. 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+). 

Bước 4: Đặt chuyển mạch ở thang đo DC.V (AC.V) lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị 

cần đo để kết quả đo là chính xác nhất. 

Bước 5: Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Nếu đo DC.V thì đặt que đen 

vào điểm có điện thế thấp, que đỏ vào điểm có điện thế cao, nếu đo AC.V thì không 

cần quan tâm đến cực tính của đồng hồ. 

Bước 6: Đọc kết quả trên màn hình. 

c. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo điện trở. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo điện trở Ω. 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+) 

Bước 4: Đặt 2 que đo vào 2 đầu điện trở (Đo song song). Chọn thang đo sao cho khi 

đo điện trở cần xác định, độ lệch của kim ở khoảng ½ thang đo. 

Bước 5: Đo điện trở lại một lần nữa, kết quả lần này là chính xác. 

Bước 6: Đọc kết quả trên màn hiển thị. 

Chú ý: 

Không bao giờ được đo điện trở trong mạch đang được cấp điện.Trước khi đo điện trở 

trong mạch hãy tắt nguồn trước. 
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Không để đồng hồ ở thang đo điện trở mà đo điện áp và dòng điện – đồng hồ sẽ hỏng 

ngay lập tức. 

Khi đo điện trở nhỏ (cỡ <10Ω) cần để cho que đo và chân điện trở tiếp xúc tốt nếu 

không kết quả không chính xác. 

Khi đo điện trở lớn (cỡ > 10kΩ), tay không được tiếp xúc đồng thời vào cả 2 que đo, 

vì nếu tiếp xúc như vậy điện trở của người sẽ mắc song song với điện trở cần đo làm 

giảm kết quả đo. 

d. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử kiểm tra thông mạch và tiếp giáp bán dẫn. 

Kiểm tra thông mạch: 

Để đồng hồ ở thang đo điốt/thông mạch. 

Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Chạm hai đầu que đo vào đoạn mạch cần kiểm tra, nếu đồng hồ có tiếng kêu “bip” tức 

đoạn mạch đó thông và ngược lại. 

Kiểm tra tiếp giáp P-N: 

Để đồng hồ ở thang đo điốt/thông mạch . 

Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Khi diode được phân cực thuận thì sụt áp <1 (khoảng 0.6 đối với Si, 0,4 đối với loại 

Ge) còn khi diode được phân cực ngược thì không có sụt áp (giái trị bằng “1”) thì 

diode đó hoạt động tốt. Lưu ý khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số kiểm tra lớp 

tiếp giáp thì que đen sẽ là (-) nguồn pin và que đỏ là (+) nguồn pin. 

Ứng dụng thang đo này để kiểm tra, xác định vị trí chân các linh kiện bán dẫn như 

diode, transistor.v.v. 

Sử Dụng Ampe Kìm. 

 

Hình: Kiềm Ampe kế 
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Ampe kìm là thiết bị đo điện chuyên dụng để đo dòng điện với dải đo rộng từ 100mA 

đến 2000A . Một số model ampe kìm được tích hợp nhiều tính năng như đồng hồ vạn 

năng là đo: điện áp, điện trở, tần số. 

Nguyên lý hoạt động của ampe kìm: 

Trong dòng điện xoay chiều, từ trường biến thiên sinh ra bởi dòng điện có thể gây cảm 

ứng điện từ lên một cuộn cảm nằm gần dòng điện. Ampe kìm hoạt động dựa trên 

nguyên lý này vì vậy nó được liệt ào nhóm thiết bị đo điện cảm ứng. 

Chức năng ampe kìm: 

Ampe kìm có chức năng chính là đo dòng điện. Ngoài ra một số loại có tích hợp thêm 

tính năng đo điện áp xoay chiều, điện trở, tần số, nhiệt độ (chọn thêm đầu đo nhiệt), 

kiểm tra dẫn điện… 

Cách sử dụng ampe kìm: 

Ampe kìm cũng giống như đồng hồ vạn năng. Muốn đo dòng thi kẹp vào đoạn dây mà 

dòng điện chạy qua. Còn muốn sử dụng như thiết bị đo điện khác để đo điện áp, đo 

thông mạch và các thông số khác thì cắm thêm que đo và sử dụng như cách sử dụng 

đồng hồ vạn năng thông thường. 

1.2.Nhận dạng các chi tiết trong hệ thống điều khiển động cơ xăng. 

Hệ thống điện điều khiển bao gồm: 

 Các cảm biến và các tín hiệu. 

 ECU. 

 Các bộ chấp hành. 

Các cảm biến và các tín hiệu được bố trí xung quanh động cơ, dùng để xác định lượng 

không khí nạp, tốc độ quay của trục khuỷu, nhiệt độ môi trường xung quanh, nhiệt độ 

nước làm mát, độ cao xe đang hoạt động, tình trạng tải của động cơ… Tín hiệu từ các 

cảm biến được gởi về ECU động cơ. 

Khi tiếp nhận tín hiệu từ các cảm biến, ECU sẽ tổng hợp và tính toán để điều khiển sự 

hoạt động chính xác của các bộ chấp hành. 

Các bộ chấp hành gồm các kim phun, bộ đánh lửa, van ISC, đèn chẩn đoán, rơ le bơm, 

van dầu hệ thống VVT-i, mô tơ điều khiển bướm ga, các bộ chống ô nhiểm… 
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Sơ đồ cấu trúc và các khối chức năng của hệ thống điều khiển động cơ theo 

chương trình được mô tả trên hình. Hệ thống điều khiển bao gồm: ngõ vào (inputs) với 

chủ yếu là các cảm biến; hộp ECU (electronic control unit) là bộ não của hệ thống có 

thể có hoặc không có bộ vi xử lý; ngõ ra (outputs) là các cơ cấu chấp hành (actuators) 

như kim phun, bobine, van điều khiển cầm chừng… 

1.3.Hệ thống cấp nguồn. 

1.3.1.Cấp nguồn trực tiếp. 

Điện nguồn cung cấp thường trực đến chân BATT và E1 của ECU để lưu trử các dữ 

liệu trong bộ nhớ trong suốt quá trình xe hoạt động. Khi tháo cầu chì ra với thời gian 

khoảng 15 giây thì các dữ liệu trong bộ nhớ sẽ bị xóa. Khi công tắc máy ở vị trí IG, có 

dòng điện đi qua cuộn dây làm tiếp điểm trong rơ le đóng, có dòng điện từ ắc quy 

được đưa đến chân +B và +B1 của ECU, cấp nguồn cho ECU. Cực E1 của ECU được 

nối với thân động cơ. 

Khi bật công tắc máy “ON” mà không có điện áp tại cực +B và +B1 của ECU thì kiểm 

tra cầu chì EFI (15A), cầu chì IG (7.5A) và rơle chính EFI. 

 

1.3.2.Cấp nguồn có điều khiển bằng hộp ECU. 

Kiểu 1: 
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Kiểu 2: 

 

Khi công tắc máy ON có dòng từ ắc quy đến chân IG-SW cung cấp cho ECU, 

ECU cung cấp dòng qua cuộn dây của rơ le, làm đóng tiếp điểm trong rơle. Lúc này 

điện áp từ  ắc quy được cung cấp cho ECU qua chân +B và +B1. 

1.4.Lắp mạch cấp nguồn cho hộp điều khiển động cơ (ECU). 

1.4.1.Kiểm tra các chi tiết trong mạch cấp nguồn cho hộp ECU. 

Bước 1: Tháo rơle chính ra khỏi xe.  

  

 

 

Bước 2: Đo điện trở cực 3 và cực 4 phải là không thông mạch (R= ), đo điện  trở cực 

1 và cực 2 R= 60 ÷ 90 . 

 

 

Bước 3: Cấp nguồn 12V vào cực 1 và cực 2, đo điện trở cực 3 và cực 4, R= 0. 
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1.4.2.Lắp mạch cấp nguồn cho hộp. 

LẮP MẠCH CẤP NGUỒN 

I. MỤC TIÊU:  

Sau khi học xong bài thực tập này Sinh viên: 

 Hiểu được Sơ đồ mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

 Phương pháp kiểm tra mạch điện nguồn, mạch nối mát 

 Sơ đồ mạch điện áp cảm biến trên động cơ phun xăng điện tử 

II. PHƯƠNG TIỆN - DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 

- Động cơ xăng phun xăng điện tử toyota 3s, động cơ 1NZ-FE 

- Đồng hồ VOM, mâm đựng cc chi tiết, b́nh ắc quy. 

- Tủ đồ nghề, dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp. 

- Dây điện, băng kéo, vải lau 

- Hộp ECU 3S, 5S, Cầu chì 15A v 7,5A, Contact máy, Rơ le chính. 

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Lắp được mạch điện nguồn cho hộp ECU hoàn chỉnh 

- Kiểm tra đo thông số, so sánh kết quả. 

IV.  HOÀN THÀNH CÁC CÂU HỎI DẪN DẮT 
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NỘI DUNG THỰC HIỆN 

I. KIỂM TRA RƠ LE CHÍNH EFI 

Rơ le chính EFI dạng rơ le thường mở. 

Bước1: 

Kiểm tra điện trở cực 3 và 4: Khơng lin tục. 

Kiểm tra điện trở cực 1 và 2: 60 - 90. 

Bước 2: 

Cấp nguồn 12 vơn vo cực 1 v 2. 

Kiểm tra điện trở cực 3 và 4: R = 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.MẠCH ĐIỆN NGUỒN CUNG CẤP CHO ECU 

Kiểu 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact my 
ECU Điện áp (V) 

+B +B1 BATT 

V Off V V V 

On V V V  
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 Cực điện nguồn cung cấp thường xuyên cho ECU để lưu trữ các dữ liệu trong bộ 

nhớ ngay cả contact máy ở vị trí off. 

 Cực E1 của ECU được nối với thân động cơ. 

 Khi contact máy On, không có điện áp tại cực +B, +B1 của ECU. Kiểm tra cầu chì 

EFI (15A), cầu chì IGN (7.5A) v rơ le chính EFI. 

Kiểu 2: 

Khi contact my ở vị trí IG, cĩ dịng điện cung cấp cho ECU ở cực IG SW. Mạch điều 

khiển rơ le chính cung cấp dịng điện qua cuộn dây của rơ le EFI làm tiếp điểm đóng và 

có nguồn cung cấp cho ECU ở cực +B v +B1. 

Contact máy 
ECU Điện áp (V) 

+B +B1 BATT 

V Off V V V 

On V V V  
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

Kiểm tra ECM (điện áp +B) 

- Bật khóa điện ON. 

- Đo điện áp của các giắc 

nối ECM.  

- Nối dụng cụ đo:  

E9-1(+B) – E12-3(E1) 

Điều kiện tiêu chuẩn: 9 đến 

14V 

 

Kiểm tra dây điện (ECM -   

mát thân xe) 

- Ngắt giắc nối E12 của 

ECM. 

- Đo điện trở giữa của 

giắc nối phía dây điện 

- Nối dụng cụ đo: 

E12-3(E1) – mát thân xe 

 Điều kiện tiêu chuẩn: Dưới 

1 

 

 

 

Kiểm tra ECM (điện áp 

IGSW) 

- Bật khóa điện ON. 

- Đo điện áp của các 

giắc nối ECM 

- Nối dụng cụ đo: 

E9-9(IGSW) – E12-3(E1) 

 Điều kiện tiêu chuẩn: 9 

đến 14V 

 

 

Kiểm tra cầu chì (IGN) 

- Tháo cầu chì IGN ra 

khỏi hộp rơ le và cầu 

chì bảng táplô 
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

- Đo diện trở giữa của 

cầu chì. 

- Điện trở tiêu chuẩn: 

Dưới 1 

 

Kiểm tra cụm khóa điện 

- Ngắt giắc nối của khóa 

điện. 

- Đo điện trở của công 

tắc 

- Nối dụng cụ đo: 

5 (AM2) – 6 (IG2): OFF 

 Điều kiện tiêu chuẩn: 10 

5 (AM2) – 6 (IG2): ON 

 Điều kiện tiêu chuẩn: Dưới 

1 

 

 

 

Kiểm tra ECM (điện áp 

MREL) 

- Bật khóa điện ON. 

- Đo điện áp của các 

giắc nối ECM. 

- Nối dụng cụ đo: 

E9-8(MREL) – E12-

3(E1) 

 Điều kiện tiêu chuẩn: 9 

đến 14V 

 

Kiểm tra cầu chì EFI 

- Tháo cầu chì EFI ra 

khỏi hộp rơle và cầu 
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

chì khoang động cơ. 

- Đo điện trở giữa của 

cầu chì. 

 Điều kiện tiêu chuẩn: Dưới 

1. 
 

Kiểm tra rơle tổ hợp (ROLE 

MAIN) 

- Ngắt giắc rơle tổ hợp 

1J ra khỏi hộp đầu nối 

khoang động cơ. 

- Đo điện áp rơle MAIN. 

- Nối dụng cụ đo: 

          1J-4 - Mát thân xe  

         (ĐK: Khóa bật ON) 

Điều kiện tiêu chuẩn: 10 

đến 14V 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra dây điện (rơle tích 

hợp(rơle MAIN), ECM, mát 

thân xe) 

- Ngắt giắc rơle tổ hợp 

1J ra khỏi hộp đầu nối 

khoang động cơ. 

- Ngắt giắc nối E9 của 

ECM. 

- Đo điện trở của các 

giắc nối phía dây điện. 

1J- 2 – E9- 8 (MREL) 

1J- 4 – E9- 1 (+B) 

1J- 3 – Mát thân xe 
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

 Điều kiện tiêu chuẩn: Dưới 

1 

1J- 2 hay E9- 8 (MREL) 

– Mát thân xe 

1J- 4 hay E9- 1 (+B) – 

Mát thân xe 

 Điều kiện tiêu chuẩn: 

10K trở lên 
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1.4.3.Kiểm tra mạch điện sau khi lắp. 

KIỂM TRA MẠCH CẤP NGUỒN 

I. MỤC TIÊU:  

Sau khi học xong bài thực tập này Sinh viên: 

 Hiểu được Sơ đồ mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

 Phương pháp kiểm tra mạch điện nguồn, mạch nối mát 

 Sơ đồ mạch điện áp cảm biến trên động cơ phun xăng điện tử 

II. PHƯƠNG TIỆN - DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 

- Động cơ xăng phun xăng điện tử toyota 3s, động cơ 1NZ-FE 

- Đồng hồ VOM, mâm đựng cc chi tiết, b́nh ắc quy. 

- Tủ đồ nghề, dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp. 

- Dây điện, băng kéo, vải lau 

- Hộp ECU 3S, 5S, Cầu chì 15A v 7,5A, Contact máy, Rơ le chính. 

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của ECU 

- Kiểm tra đo thông số, so sánh kết quả. 

IV.  HOÀN THÀNH CÁC CÂU HỎI DẪN DẮT 
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Mạch cấp nguồn kiểu điều khiển không qua ECU 

Khi bật công tắc máy “ON” mà không có điện áp tại cực +B và +B1 của ECU thì 

kiểm tra cầu chì EFI (15A), cầu chì IG (7.5A) và rơle chính EFI. 

 

Hình 55. 

 

Điều kiện +B với E1 BATT với E1 

Công tắc máy “ON” 12V 12V 

Công tắc máy “OFF” 12V 0V 

2. Mạch cấp nguồn kiểu điều khiển qua ECU 

Kiểu 1: 
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Kiểu 2: 

 

Điều kiện +B với E1 BATT với E1 

Công tắc máy “ON” 12V 12V 

Công tắc máy “OFF” 0V 12V 

Khi công tắc máy ON có dòng từ ắc quy đến chân IG-SW cung cấp cho ECU, 

ECU cung cấp dòng qua cuộn dây của rơ le, làm đóng tiếp điểm trong rơ le. Lúc này 

điện áp từ  ắc quy được cung cấp cho ECU qua chân +B và +B1. 
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Bài 2: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

1.Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:  

Học xong bài này người học có khả năng:  

- Phát biểu được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy tính và các bộ cảm 

biến. 

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra và bảo 

dưỡng điều khiển điện tử và các bộ cảm biến. 

- Bảo dưỡng điều khiển điện tử và các cảm biến đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn 

kỹ thuật do nhà chế tạo quy định. 

2.Nội dung của bài:      

2.1.Các loại cảm biến trong hệ thống điều khiển động cơ. 

Cảm biến lưu lượng khí nạp 

Cảm biến lưu lượng khí nạp là một trong những cảm biến quan trọng nhất vì nó 

được sử dụng trong EFI kiểu L để phát hiện khối lượng hoặc thể tích không khí nạp.  

Tín hiệu của khối lượng hoặc thể tích của không khí nạp được dùng để tính thời 

gian phun cơ bản và góc đánh lửa sớm cơ bản. Cảm biến lưu lượng khí nạp chủ yếu 

được chia thành 2 loại, các cảm biến để phát hiện khối lượng không khí nạp, và cảm 

biến đo thể tích không khí nạp, cảm biến đo khối lượng và cảm biến đo lưu lượng 

không khí nạp có các loại như sau: 

Cảm biến lưu lượng khí nạp kiểu cánh trượt 

Cảm biến lưu lượng khí nạp kiểu cánh gồm có nhiều bộ phận như thể hiện ở hình 

minh họa. Khi không khí đi qua cảm biến lưu lượng khí nạp này từ bộ lọc khí, nó đẩy 

tấm đo mở ra cho đến khi lực tác động vào tấm đo cân bằng với lò xo phản hồi. Chiết 

áp, được nối đồng trục với tấm đo này, sẽ biến đổi thể tích không khí nạp thành một tín 

hiệu điện áp (tín hiệu VS) được truyền đến ECU động cơ. 
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Hình: Cấu tạo cảm biến kiểu cánh trượt 

+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Bộ đo gió kiểu cánh trượt 

Lượng gió vào động cơ nhiều hay ít tùy thuộc vào vị trí cánh bướm ga và tốc độ 

động cơ. Khi gió nạp đi qua bộ đo gió từ lọc gió nó sẽ mở dần cánh đo. Khi lực tác 

động lên cánh đo cân bằng với lực lò xo thì cánh đo sẽ đứng yên. Cánh đo và điện áp 

kế được thiết kế đồng trục nhằm mục đích chuyển góc mở cánh đo gió thành tín hiệu 

điện áp nhờ điện áp kế. 

+ Mạch điện 

Có hai loại cảm biến đo gió cánh trượt chỉ khác nhau về bản chất mạch điện 

Loại 1: Điện áp VS tăng khi lượng khí nạp tăng chủ yếu dùng cho L-Jetronic 

đời cũ. Loại này được cung cấp điện áp accu 12V tại đầu VB. VC có điện áp không 

đổi nhưng nhỏ hơn. Điện áp ở đầu VS tăng theo góc mở của cánh đo gió. 

 

1. Cánh đo 

2. Cánh giảm chấn 

3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp 

4. Điện áp kế kiểu trượt 

5. Vít chỉnh CO 

6. Mạch rẽ 

7. Buồng giảm chấn 
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Hình: Mạch điện và đường đặc tuyến cảm biến đo gió loại điện áp tăng 

Loại 2: Điện áp VS giảm khi lượng khí nạp tăng. Loại này ECU sẽ cung cấp 

điện áp 5V đến cực VC. Điện áp ra VS thay đổi và giảm theo góc mở của cánh đo. 

 

Hình: Mạch điện và đường đặc tuyến cảm biến đo gió loại điện áp giảm 

Kiểu dòng xoáy Karman quang học 

 Nguyên lý làm việc: 

Là loại cảm biến đo lưu lượng gió kiểu quang đo trực tiếp thể tích khí nạp. So với 

kiểu trượt, nó có ưu điểm là nhỏ gọn và nhẹ hơn. Ngoài ra, cấu trúc đường ống đơn 

giản sẽ giảm trở lực trên đường ống nạp. 

VS VB VC FC E1 E2 THA VS E2 

VC E2 

E2 VB 

Voltage of battery 
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Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

 

 

Hình: Cấu tạo cảm biến Karman quang 

Cảm biến Karman quang có cấu tạo như trình bày trên hình, bao gồm một trụ 

đứng đóng vai trò của bộ tạo dòng xoáy, được đặt ở giữa dòng khí nạp. Khi dòng khí 

đi qua, sự xoáy lốc sẽ được hình thành phía sau bộ tạo xoáy còn gọi là các dòng xoáy 

Karman. 

 

Hình: Sơ đồ hoạt động của cảm biến karman quang 

+ Mạch điện 

 

Hình: Sơ đồ mạch điện của cảm biến karman quang 

1. Photo - transistor 

2. Đèn led 

3. Gương (được tráng nhôm) 

4.  Mạch  đếm dòng xoáy 

5. Lưới ổn định 

6. Vật tạo xoáy 

7. Cảm bíến áp suất khí trời. 

8.    Dòng xoáy. 
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Căn cứ vào  tần số f, ECU sẽ xác định thể tích tương ứng của không khí đi vào 

các xylanh, từ đó tính ra lượng xăng phun cần thiết 

Khi lượng gió vào ít, tấm gương rung ít và photo - transistor sẽ đóng mở ở tần số 

f  thấp. Ngược lại, khi lượng gió vào nhiều, gương rung nhanh và tần số f cao. 

Kiểu dây sấy 

 Cấu tạo 

Như trình bày ở hình minh họa, cấu tạo của cảm biến lưu lượng khí nạp kiểu dây 

nóng rất đơn giản.  

Cảm biến lưu lượng khí nạp gọn và nhẹ như được thể hiện trong hình minh họa ở 

bên trái là loại cắm phích được đặt vào đường không khí, và làm cho phần không khí 

nạp chạy qua khu vực phát hiện.  

 

Hình: Cấu tạo cảm biến kiểu dây sấy 

Như trình bày trong hình minh họa, một dây nóng và nhiệt điện trở, được sử 

dụng như một cảm biến, được lắp vào khu vực phát hiện. Bằng cách trực tiếp đo khối 

lượng không khí nạp, độ chính xác phát hiện được tăng lên và hầu như không có sức 

cản của không khí nạp. Ngoài ra, vì không có các cơ cấu đặc biệt, dụng cụ này có độ 

bền tuyệt hảo.  

Cảm biến lưu lượng khí nạp được thể hiện trong hình minh hoạ cũng có một cảm 

biến nhiệt độ không khí nạp gắn vào 

Trong trường hợp của cảm biến lưu lượng khí nạp kiểu dây sấy, dòng điện này 

được biến đổi thành một điện áp, sau đó được truyền đến ECU động cơ từ cực VG 
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Bằng cách sử dụng các đặc tính của loại mạch cầu này, cảm bíên lưu lượng khí 

nạp có thể đo được khối lượng không khí nạp bằng cách phát hiện điện áp ở điểm B. 

Cảm biến áp suất đường ống nạp (Cảm biến chân không) 

Cảm biến áp suất đường ống nạp được dùng cho hệ thống EFI kiểu D để cảm 

nhận áp suất đường ống nạp. Đây là một trong những cảm biến quan trọng nhất trong 

EFI kiểu D 

 Cấu tạo  

Loại cảm biến này dựa trên nguyên lý cầu Wheatstone. Mạch cầu Wheatstone 

được sử dụng trong thiết bị nhằm tạo ra một điện thế phù hợp với sự thay đổi điện trở. 

Cảm biến bao gồm một tấm silicon nhỏ (hay gọi là màng ngăn) dày hơn ở hai 

mép ngoài (khoảng 0,25 mm) và mỏng ở giữa (khoảng 0,025 mm). Hai mép được làm 

kín cùng với mặt trong của tấm silicon tạo thành buồng chân không trong cảm biến. 

Mặt ngoài tấm silicon tiếp xúc với áp suất đường ống nạp. Hai mặt của tấm silicon 

được phủ thạch anh để tạo thành điện trở áp điện (Piezoresistor). 

 

 

 

 

Hình: Cấu tạo cảm biến đo áp suất đường ống nạp 

  Nguyên lý hoạt động: 

Khi áp suất đường ống nạp thay đổi, giá trị của điện trở áp  điện sẽ thay đổi. Các 

điện trở áp điện được nối thành cầu Wheatstone.  
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Hình: Sơ đồ mạch điện cảm biến đo áp suất đường ống nạp 

Khi màng ngăn không bị biến dạng (tương ứng với trường hợp động cơ chưa 

hoạt động hoặc tải lớn), tất cả bốn điện trở áp điện đều có giá trị bằng nhau và lúc đó 

không có sự chênh lệch  điện áp giữa 2 đầu cầu. Khi áp suất đường ống nạp giảm, 

màng silicon bị biến dạng dẫn đến giá trị điện trở áp điện cũng bị thay đổi và làm mất 

cân bằng cầu Wheastone. Kết quả là giữa 2 đầu cầu sẽ có sự chênh lệch điện áp và tín 

hiệu này được khuếch đại để điều khiển mở transistor ở ngõ ra của cảm biến có cực C 

treo. Độ mở của transistor phụ thuộc vào áp suất đường ống nạp dẫn tới sự thay đổi 

điện áp báo về  ECU 

Cảm biến vị trí bướm ga 

Cảm biến vị trí bướm ga được lắp trên cổ họng gió. Cảm biến này biến đổi góc 

mở bướm ga thành điện áp, được truyền đến ECU động cơ như tín hiệu mở bướm ga 

(VTA). 

Ngoài ra, một số thiết bị truyền một tín hiệu IDL riêng biệt. Các bộ phận khác 

xác định nó lúc tại thời điểm chạy không tải khi điện áp VTA này ở dưới giá trị chuẩn.  

Hiện nay, có 2 loại, loại tuyến tính và loại có phần tử Hall được sử dụng. Ngoài 

ra, đầu ra 2 hệ thống được sử dụng để tăng độ tin cậy 

 

 

 

 

 

Hình: Cảm biến vị trí bướm ga kiểu tuyến tính 
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Loại tuyến tính 

 Cấu tạo:  

Loại này có cấu tạo gồm hai con trượt, ở đầu mỗi con trượt được thiết kế có các 

tiếp điểm cho tín hiệu cầm chừng và tín hiệu góc mở cánh bướm ga, có cấu tạo như 

hình. 

 

 

 

 

 

 

Hình: Sơ đồ mạch cảm biến vị trí bướm ga kiểu tuyến tính 

 Nguyên lý hoạt động: 

Một điện áp không đổi 5V từ ECU cung cấp đến cực VC. Khi cánh bướm ga mở, 

con trượt trượt dọc theo điện trở và tạo ra điện áp tăng dần ở cực VTA tương ứng với 

góc mở cánh bướm ga. Khi cánh bướm ga đóng hoàn toàn, tiếp điểm cầm chừng nối 

cực IDL với cực E2. Trên đa số các xe, trừ Toyota, cảm biến bướm ga loại biến trở chỉ 

có 3 dây VC, VTA và E2 mà không có dây IDL 

Loại phần tử Hall 

 Cấu tạo 

Cảm biến vị trí bướm ga loại phần tử Hall gồm có các mạch IC Hall làm bằng 

các phần tử Hall và các nam châm quay quanh chúng. Các nam châm được lắp ở trên 

trục bướm ga và quay cùng với bướm ga 
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Hình: Cấu tao cảm biến vị trí bướm ga kiểu Hall 

 Nguyên lý hoạt động: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Sơ đồ mạch cảm biến vị trí bướm ga kiểu Hall 

Khi bướm ga mở, các nam châm quay cùng một lúc, và các nam châm này thay 

đổi vị trí của chúng. Vào lúc đó, IC Hall phát hiện sự thay đổi từ thông gây ra bởi sự 

thay đổi của vị trí nam châm và tạo ra điện áp ra của hiệu ứng Hall từ các cực VTA1 

và VTA2 theo mức thay đổi này. Tín hiệu này được truyền đến ECU động cơ như tín 

hiệu mở bướm ga. 

Cảm biến nhiệt độ nước  

Cảm biến nhiệt độ nước và cảm biến nhiệt độ khí nạp đã được gắn các nhiệt điện 

trở bên trong, mà nhiệt độ càng thấp, trị số điện trở càng lớn, ngược lại, nhiệt độ càng 

cao, trị số điện càng thấp. Và sự thay đổi về giá trị điện trở của nhiệt điện trở này được 

sử dụng để phát hiện các thay đổi về nhiệt độ của nước làm mát và không khí nạp. 
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Như được thể hiện trong hình minh họa, điện trở được gắn trong ECU động cơ và 

nhiệt điện trở trong cảm biến này được mắc nối tiếp trong mạch điện sao cho điện áp 

của tín hiệu được phát hiện bởi ECU động cơ sẽ thay đổi theo các thay đổi của nhiệt 

điện trở này. Khi nhiệt độ của nước làm mát hoặc khí nạp thấp, điện trở của nhiệt điện 

trở sẽ lớn, tạo nên một điện áp cao trong các tín hiệu THV và THA. 

 

 

Hình: Cảm biến nhiệt độ nước  

+ Cảm biến nhiệt độ nước 

Cảm biến nhiệt độ nước đo nhiệt độ của nước làm mát động cơ. Khi nhiệt độ của 

nước làm mát động cơ thấp, phải tăng tốc độ chạy không tải, tăng thời gian phun, góc 

đánh lửa sớm, v.v... nhằm cải thiện khả năng làm việc và để hâm nóng. Vì vậy, cảm 

biến nhiệt độ nước không thể thiếu được đối với hệ thống điều khiển động cơ 

4.1.5 Cảm biến nhiệt độ khí nạp 

Cảm biến nhiệt độ khí nạp đã được gắn các nhiệt điện trở bên trong, mà nhiệt độ 

càng thấp, trị số điện trở càng lớn, ngược lại, nhiệt độ càng cao, trị số điện càng thấp. 

Và sự thay đổi về giá trị điện trở của nhiệt điện trở này được sử dụng để phát hiện các 

thay đổi về nhiệt độ không khí nạp. 

Như được thể hiện trong hình minh họa, điện trở được gắn trong ECU động cơ và 
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nhiệt điện trở trong cảm biến này được mắc nối tiếp trong mạch điện sao cho điện áp 

của tín hiệu được phát hiện bởi ECU động cơ sẽ thay đổi theo các thay đổi của nhiệt 

điện trở này. Khi nhiệt độ của nước làm mát hoặc khí nạp thấp, điện trở của nhiệt điện 

trở sẽ lớn, tạo nên một điện áp cao trong các tín hiệu THV và THA. 

 

Hình: Cảm biến nhiệt độ khí nạp 

+ Cảm biến nhiệt độ khí nạp 

Cảm biến nhiệt độ khí nạp này đo nhiệt độ của không khí nạp. Lượng và mật độ 

không khí sẽ thay đổi theo nhiệt độ của không khí. 

Vì vậy cho dù lượng không khí được cảm biến lưu lượng khí nạp phát hiện là 

không thay đổi, lượng nhiên liệu phun phải được hiệu chỉnh. Tuy nhiên cảm biến lưu 

lượng khí nạp kiểu dây sấy trực tiếp đo khối lượng không khí. Vì vậy không cần phải 

hiệu chỉnh. 

Cảm biến vị trí bàn đạp ga 

Cảm biến vị trí của bàn đạp ga biến đổi mức đạp xuống của bàn đạp ga (góc) 

thành một tín hiệu điện được chuyển đến ECU động cơ. 

Ngoài ra, để đảm bảo độ tin cậy, cảm biến này truyền các tín hiệu từ hai hệ thống 

có các đặc điểm đầu ra khác nhau. Có hai loại cảm biến vị trí bàn đạp ga, loại tuyến 

tính và loại phần tử Hall 
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Loại tuyến tính 

Cấu tạo và hoạt động của cảm biến này cơ bản giống như cảm biến vị trí bướm 

ga loại tuyền tính. Trong các tín hiệu từ hai hệ thống này, một là tín hiệu VPA truyền 

điện áp theo đường thẳng trong toàn bộ phạm vi bàn đạp ga. Tín hiệu khác là tín hiệu 

VPA2, truyền điện áp bù từ tín hiệu VPA 

 

Hình: Cảm biến vị trí bàn đạp ga loại tuyến tính 

Loại phần tử Hall 

Cấu tạo và hoạt động của cảm biến này cơ bản giống như cảm biến vị trí bướm 

ga loại phần tử Hall. 

Để đảm bảo độ tin cậy cao hơn, phải cung cấp một mạch điện độc lập cho từng 

hệ thống một 

 

 

 

 

Hình: Cảm biến vị trí bàn đạp ga loại Hall 
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Hình: Sơ đồ mạch cảm biến vị trí bàn đạp ga loại tuyến tính 

LƯU Ý KHI SỬA CHỮA: 

Không được tháo cảm biến này. Việc điều chỉnh vị trí yêu cầu độ chính xác rất 

cao khi lắp đặt cảm biến. Vì vậy, phải thay thế cả cụm bàn đạp ga khi cảm biến này 

bị hỏng. 

Cảm biến oxy (Cảm biến O2) 

Đối với chức năng làm sạch khí xả tối đa của động cơ có TWC (bộ trung hoà khí 

xả 3 thành phần) phải duy trì tỷ lệ không khí-nhiên liệu trong một giới hạn hẹp xoay 

quanh tỷ lệ không khí-nhiên liệu lý thuyết. Cảm biến oxy phát hiện xem nồng độ ôxy 

trong khí xả là giàu hơn hoặc nghèo hơn tỷ lệ không khí - nhiên liệu lý thuyết. Cảm 

biến này chủ yếu được lắp trong đường ống xả, nhưng vị trí lắp và số lượng khác nhau 

tuỳ theo kiểu động cơ 

a) Cấu tạo: 

Cảm biến oxy có một phần tử làm bằng ziconi ôxit (ZrO2), đây là một loại gốm. 

Bên trong và bên ngoài của phần tử này được bọc bằng một lớp platin mỏng. Không 

khí chung quanh được dẫn vào bên trong của cảm biến này, và phía ngoài của cảm 

biến lộ ra phía khí thải. 



Bài 2: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       39 

 

Hình: Cấu tạo cảm biến oxy 

b) Nguyên lý hoạt động: 

Ở nhiệt độ cao (4000 C hay cao hơn), phần tử zirconi tạo ra một điện áp như là do 

sự chênh lệch lớn giữa các nồng độ của ôxy ở phía trong và phía ngoài của phần tử 

zirconi này. 

Ngoài ra, platin tác động như một chất xúc tác để gây ra phản ứng hóa học giữa 

oxy và cácbon monoxit (CO) trong khí xả. Vì vậy, điều này sẽ làm giảm lượng oxy và 

tăng tính nhạy cảm của cảm biến. Khi hỗn hợp không khí - nhiên liệu nghèo, phải có 

oxy trong khí xả sao cho chỉ có một chênh lệch nhỏ về nồng độ của oxy giữa bên trong 

và bên ngoài của nguyên tố zirconi. Do đó, phần tử zirconi sẽ chỉ tạo ra một điện áp 

thấp (gần 0V). Ngược lại, khi hỗn hợp không khí - nhiên liệu giàu, hầu như không có 

oxy trong khí xả. Vì vậy, có sự khác biệt lớn về nồng độ oxy giữa bên trong và bên 

ngoài của cảm biến này để phần từ zirconi tạo ra một điện áp tương đối lớn (xấp xỉ 1 

V). Căn cứ vào tín hiệu OX do cảm biến này truyền đến, ECU động cơ sẽ tăng hoặc 

giảm lượng phun nhiên liệu để duy trì tỷ lệ không khí - nhiên liệu trung bình ở tỷ lệ 

không khí - nhiên liệu lý thuyết. Một số cảm biến oxy zirconi có các bộ sấy để sấy 

nóng phần từ zirconi. Bộ sấy này cũng được ECU động cơ điều khiển. Khi lượng 

không khí nạp thấp (nói khác đi, khi nhiệt độ khí xả thấp), dòng điện được truyền đến 

bộ sấy để làm nóng cảm biến này.  
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Hình: Sơ đồ mạch điện cảm biến oxy 

 Cảm biến tỷ lệ không khí-nhiên liệu (A/F) 

Giống như cảm biến oxy, cảm biến tỷ lệ không khí – nhiên liệu phát hiện nồng 

độ oxy trong khí xả. Các cảm biến oxy thông thường phải làm sao cho điện áp đầu ra 

có xu hướng thay đổi mạnh tại giới hạn của tỷ lệ không khí - nhiên liệu lý thuyết. Khi 

so sánh, cảm biến tỷ lệ không khí - nhiên liệu đặt một điện áp không thay đổi để nhận 

được một điện áp gần như tỷ lệ thuận với nồng độ của oxy. Điều này làm tăng độ 

chính xác của việc phát hiện tỷ lệ không khí-nhiên liệu 

Các bộ tạo tín hiệu G và NE 

Tín hiệu G và NE được tạo ra bởi cuộn nhận tính hiệu, bao gồm một cảm biến vị 

trí trục cam hoặc cảm biến vị trí trục khuỷu, và đĩa tín hiệu hoặc rôto tín hiệu. Thông 

tin từ hai tín hiệu này được kết hợp bởi ECU động cơ để phát hiện đầy đủ góc của trục 

khuỷu và tốc độ động cơ. 

Hai tín hiệu này không chỉ rất quan trọng đối với các hệ thống EFI mà còn quan 

trọng đối với cả hệ thống ESA 

 

 

 

 

 

 

Hình: Các bộ tạo tính hiệu G và NE 
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 Loại đặt trong bộ chia điện 

Như thể hiện ở hình minh họa, loại này có một rôto tín hiệu và cuộn nhận tín hiệu 

tương ứng với tín hiệu G và NE nằm trong bộ chia điện. 

 Số răng của rôto và số cuộn nhận tín hiệu khác nhau tuỳ theo kiểu động cơ. 

ECU được cung cấp các thông tin dùng làm tiêu chuẩn đó là, thông tin về góc 

quay của trục khuỷu là tín hiệu G, và thông tin về tốc độ động cơ là tín hiệu NE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Cấu tạo các bộ tạo tính hiệu G và NE 

+ Cảm biến vị trí trục cam (bộ tạo tín hiệu G) 

a) Cấu tạo: 

Trên trục cam đối diện với cảm biến vị trí trục cam là đĩa tín hiệu G có các răng. 

Số răng là 1, 3 hoặc một số khác tuỳ theo kiểu động cơ. (Trong hình vẽ có 3 răng). 

b) Nguyên lý hoạt động: 

Khi trục cam quay, khe hở không khí giữa các vấu nhô ra trên trục cam và cảm 

biến này sẽ thay đổi. Sự thay đổi khe hở tạo ra một điện áp trong cuộn nhận tín hiệu 

được gắn vào cảm biến này, sinh ra tín hiệu G. Tín hiệu G này được chuyển đi như 
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một thông tin về góc chuẩn của trục khuỷu đến ECU động cơ, kết hợp nó với tín hiệu 

NE từ cảm biến vị trí của trục khuỷu để xác định TDC (điểm chết trên) kỳ nén của mỗi 

xi lanh để đánh lửa và phát hiện góc quay của trục khuỷu. ECU động cơ dùng thông 

tin này để xác định thời gian phun và thời điểm đánh lửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Sơ đồ mạch điện bộ cảm biến vị trí cam 

+ Cảm biến vị trí của trục khuỷu (bộ tạo tín hiệu NE) 

a) Cấu tạo: 

Một bộ tạo tín hiệu có 34 răng ở chu vi của rôto tín hiệu NE và một khu vực có 2 

răng khuyết. Khu vực có 2 răng khuyết này có thể được sử dụng để phát hiện góc của 

trục khuỷu 

b) Nguyên lý hoạt động: 

Đối với tín hiệu G, tín hiệu NE được tạo ra bởi khe không khí giữa cảm biến vị 

trí trục khuỷu và các răng trên chu vi của rôto tín hiệu NE được lắp trên trục khuỷu 

Hình minh họa trình bày một bộ tạo tín hiệu có 34 răng ở chu vi của rôto tín hiệu 

NE và một khu vực có 2 răng khuyết. Khu vực có 2 răng khuyết này có thể được sử 

dụng để phát hiện góc của trục khuỷu, nhưng nó không thể xác định xem đó là TDC 

của chu kỳ nén hoặc TDC của kỳ xả. ECU động cơ kết hợp tín hiệu NE và tín hiệu G 
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để xác định đầy đủ và chính xác góc của trục khuỷu.  

Ngoài loại này, một số bộ phát tín hiệu có 12, 24 hoặc một răng khác, nhưng độ 

chính xác của việc phát hiện góc của trục khuỷu sẽ thay đổi theo số răng. Ví dụ, Loại 

có 12 răng có độ chính xác về phát hiện góc của trục khuỷu là 300 CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Sơ đồ mạch điện bộ cảm biến vị trí trục khuỷu 

2.2.Hệ thống điều khiển. 

2.2.1.Các tín hiệu đầu vào hộp ECU. 

Bộ đo gió loại van trượt kiểu điện áp tăng: 

Mô tả sơ đồ mạch điện:  

 
Động cơ sử dụng bộ đo gió van trượt thì đòi hỏi mạch không khí từ bộ đo gió đến 

các xy lanh của động cơ phải thật kín. Khi có sự rò rỉ, lượng không khí này vào xy 

lanh của động cơ sẽ không được bộ đo gió kiểm tra, do vậy hỗn hợp cung cấp cho 

động cơ bị nghèo và động cơ khó hoạt động nhất là ở tốc độ thấp. 
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- Tháo lọc gió và kiểm tra sự di chuyển nhẹ nhàng và êm dịu của tấm cảm biến. 

- Xác định các cực của bộ đo gió. 

Các cực của bộ đo gió: 

 
 

E1 - Nối mát với thân động cơ. 

FC - Cực điều khiển rơle bơm xăng. 

E2 - Mát từ cảm biến đến. 

VB - Điện áp nguồn 12V cung cấp cho bộ đo gió. 

VC - Điện áp so sánh từ bộ đo gió gửi về ECU. 

VS - Điện áp tín hiệu dùng để xác định lưu lượng không khí. 

THA - Tín hiệu điện áp của cảm biến nhiệt độ khí nạp. 

Bộ đo gió loại van trượt kiểu điện áp giảm: 

Sơ đồ mạch điện:  

 
 

Tháo lọc gió và kiểm tra sự di chuyển nhẹ nhàng và êm dịu của tấm cảm biến. 

Xác định các cực của bộ đo gió. 
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E1 - Nối mát với thân động cơ. 

FC - Cực điều khiển rơle bơm xăng. 

E2 - Mát từ cảm biến đến. 

VC – Nguồn 5V từ ECU cung cấp cho bộ đo gió. 

VS - Điện áp tín hiệu dùng để xác định lưu lượng không khí. 

THA - Tín hiệu điện áp của cảm biến nhiệt độ khí nạp. 

Kiểm tra bộ đo gió loại dây nhiệt 

Bộ đo gió dây nhiệt gồm:  

- Nhiệt điện trở: Dùng để kiểm tra nhiệt độ không khí nạp. 

- Dây nhiệt làm bằng platin đặt trên đường ống nạp, nơi dòng không khí nạp đi 

vào. 

- Mạch điều khiển điện tử. 

 

 
Tùy theo kiểu xe và đời xe mà số lượng cực của bộ đo gió loại dây nhiệt sẽ khác 

nhau. Cần chú ý là điện áp nguồn cung cấp cho bộ đo gió loại dây nhiệt là điện áp 

12V.  

Trong đó chủ yếu là ba chân: 

   +B: Chân nguồn được nối từ rơle chính đến. 

 E2G: Chân mát của cảm biến. 

 VG: Tín hiệu xác định khối lượng khí nạp. 

Một số bộ đo gió có thêm các chân khác như: THA, E2, Vcc, A/F... 

Kiểm tra bộ đo gió loại Karman 

Bộ đo gió loại Karman đo lượng không khí nạp đi vào động cơ bằng cách dùng 

dòng xoáy Karman để xác định lưu lượng không khí nạp. Tín hiệu KS và tín hiệu số 

vòng quay động cơ dùng để xác định thời gian phun cơ bản. Trong bộ đo gió còn tích 

hợp thêm cảm biến nhiệt độ không khí nạp và cảm biến áp suất đường ống nạp. 
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Bộ đo gió loại karman có hai kiểu: 

Kiểu karman siêu âm. 

Kiểu karman quang. 

Bộ đo gió loại Karman kiểu quang. 

Sơ đồ chân của bộ đo gió Karman kiểu quang: 

 
Bộ đo gió Karman kiểu siêu âm. 

Sơ đồ chân bộ đo gió Karman kiểu siêu âm. 

 Sơ đồ chân của bộ đo gió: 

 
 1- Tín hiệu KS của bộ đo gió. 

 2- Nguồn 12V cung cấp cho bộ đo gió. 

 3- Nguồn 5V cung cấp cho cảm biến độ cao. 

 4- Mát cảm biến E2. 

 5- Tín hiệu cảm biến độ cao HAC. 

 6- Tín hiệu cảm biến nhiệt độ không khí nạp.  

Cảm biến chân không 

Cảm biến chân không (hay còn gọi là cảm biến MAP) là loại cảm biến đo áp suất 

không khí trong đường ống nạp từ đó tính ra lượng không khí nạp vào xy lanh động 

cơ.  

Cảm biến có 3 cực: 

Vc:   Nguồn 5V từ ECU cung cấp cho cảm biến. 

E2:    Mát cảm biến. 
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PIM: Tín hiệu xác định lưu lượng khí nạp. 

 
Cảm biến vị trí cánh bướm ga.  

1. Kiểu tiếp điểm. 

Đây là kiểu điều khiển ON-OFF. Khi trục bướm ga xoay sẽ làm cho cam trong 

cảm biến xoay theo, tiếp điểm di chuyển dọc theo rãnh để xác định vị trí tải động cơ và 

gởi tín hiệu về ECU. 

 Kiểu tiếp điểm có nhiều kiểu: hai tiếp điểm, ba tiếp điểm và nhiều tiếp điểm. 

Thông dụng nhất là kiểu có hai tiếp điểm, nó có 3 cực: 

IDL: Xác định vị trí cầm chừng. 

PSW: Xác định vị trí tải lớn. 

E2: Mát của cảm biến. 

 

Ở tốc độ cầm chừng, cánh bướm ga đóng, tiếp điểm IDL nối với E2. Khi bướm 

ga mở khoảng 70 đến 80 tiếp điểm cầm chừng mở. ECU sử dụng tín hiệu này để điều 

khiển lượng nhiên liệu phun, làm giàu hỗn hợp khi tăng tốc, hiệu chỉnh thời điểm đánh 

lửa và điều khiển van ISC (Idle Speed Control). 

- Điện áp cực IDL = 0 

- Điện áp cực PSW = 5 vôn 
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Khi bướm ga tiếp tục mở, tiếp điểm di động E2 tách tiếp điểm cầm chừng.  

Đây chính là chế độ tải trung bình, ở chế độ này ECU điều khiển động cơ chạy 

tiết kiệm, tỉ lệ A/F = 14,7/1. 

- Điện áp tại cực IDL= 5 vôn. 

- Điện áp tại cực PSW= 5 vôn. 

Khi tiếp điểm cầm chừng mở, đây chính là chế độ tăng tốc. ECU điều khiển làm 

giàu hỗn hợp tức thời để động cơ tăng tốc tốt. 

Khi bướm ga mở lớn, tiếp điểm E2 được nối với tiếp điểm PSW, ECU nhận biết 

tín hiệu này và điều khiển làm giàu hỗn hợp để công suất động cơ phát ra là lớn nhất. 

- Điện áp tại cực IDL= 5 vôn. 

- Điện áp tại cực PSW= 0 vôn. 

Tín hiệu cầm chừng còn dùng để cắt nhiên liệu khi giảm tốc nhằm tiết kiệm 

nhiên liệu và chống ô nhiểm. 

- Điện áp cực IDL= 0 vôn 

- Tín hiệu số vòng quay động cơ Ne lớn hơn qui định. 

Kiểu tuyến tính. 

Kiểu 1: Có tiếp điểm cầm chừng. 

Sơ đồ cực của cảm biến: 

 
Nguồn điện từ ECU cung cấp cho cảm biến qua hai cực: 

- 5 vôn từ cực VC của ECU đến cực VC của cảm biến. 

- 5 hoặc 12 vôn qua một điện trở từ cực IDL của ECU đến cực IDL của cảm biến. 

Khi cánh bướm ga đóng hoàn toàn, con trượt ở phía trên nối cực IDL với E2, nên 

điện áp tại cực IDL là 0 vôn, tín hiệu này được ECU xác định. 

Khi cánh bướm ga mở, ECU dùng tín hiệu điện áp tại cực VTA để xác định từng 

vị trí mở của bướm ga. Tín hiệu điện áp tại cực VTA càng tăng khi bướm ga mở càng 

lớn. Tín hiệu điện áp VTA phụ thuộc vào vị trí con trượt bên dưới, khi bướm ga mở 
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càng lớn thì con trượt tiến gần đến cực VC, nên điện áp tại cực VTA gia tăng theo qui 

luật đường thẳng. 

 
Thông số kỹ thuật: 

 Động cơ Cực đo Điều kiện Thông số 

2VZ - FE 

VC – E2 - 4,25 ÷  8,25 k 

VTA – E2 
Bướm ga đóng 0,3 ÷ 6,3 k 

Bướm ga mở hoàn toàn 3,5 ÷ 10,3 k 

IDL – E2 
Mở khoảng 0,3 mm 2,3 k 

Mở khoảng 0,7 mm Không liên tục 

VTA – E2 
Bướm ga đóng 0,1 ÷ 1,0 V 

Bướm ga mở hoàn toàn 4 ÷ 5 V 

4A - FE 

VC – E2 - 4,0 ÷ 8,5 k 

VTA –E2 
Bướm ga đóng 0,2 ÷ 6,0 k 

Bướm ga mở hoàn toàn 3,3 ÷ 10,0 k 

IDL – E2 
Mở khoảng 0,4 mm 2,3 k 

Mở khoảng 0,9 mm Không liên tục 

VTA – E2 
Bướm ga đóng 0,1 ÷ 1,0 V 

Bướm ga mở hoàn toàn 4 ÷ 5 V 

Kiểu 2: Không có tiếp điểm cầm chừng. 

Để đơn giản nhà chế tạo bỏ cực IDL ở cảm biến vị trí cánh bướm ga và sử dụng  

tín hiệu VTA để xác định vị trí cầm chừng và các vị trí khác khi bướm ga mở. 

Sơ đồ cực của cảm biến: 

 
 

 

Thông số kỹ thuật:  
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Động cơ Cực đo Điều kiện Thông số 

  5S – FE   

 (97 – 03) 

VTA – 

E2 

Bướm ga đóng 0.5 ÷ 5.7 k 

Bướm ga mở hoàn toàn 2.0 ÷ 10.2 k 

Vc – E2 Công tắc “ON” 2.5 ÷5.9 k 

VC – E2 - 4.5 ÷ 5.5 V 

VTA –E2 
  Công tắc 

“ON” 

Bướm ga đóng 0.3 ÷ 1.0 V 

Bướm ga mở hoàn toàn 3.2 ÷ 4.9 V 

 1MZ –FE  

 (97 –  03) 

VTA –E2 
Bướm ga đóng 0.2÷ 6.3 k 

Bướm ga mở hoàn toàn 2.0÷ 10.2 k 

VC- E2 
- 2.5 ÷ 5.9 k 

- 4.5 ÷5.5 V 

VTA –E2  
Công tắc 

“ON” 

Bướm ga đóng 0.3 ÷ 1.0 V 

Bướm ga mở hoàn toàn 3.2 ÷ 4.9 V 

1FZ – 

FE (98-

03) 

VTA –E2 
Bướm ga đóng 0.2 ÷ 5.7 k 

Bướm ga mở hoàn toàn 2.0 ÷ 10.2 k 

VC –E2 
- 2.5 ÷ 5.9 k 

Công tắc “ON” 4.5 ÷ 5.5 V 

VTA –E2 
Công tắc 

“ON” 

Bướm ga đóng 0.3 ÷ 1.0 V 

Bướm ga mở hoàn toàn 3.2 ÷ 4.9 V 

 

MAZDA 323 

Cực Điều kiện Thông số 

VTA – E2 Bướm ga đóng 0,3 – 0,7 vôn 

VTA – E2 Bướm ga mở hoàn toàn 3,4 – 5,3 vôn 

 

MITSUBISHI PAJERO (91 – 93) 

Cực Điều kiện Thông số 

VTA – E2 Bướm ga đóng 0,4 – 1,0 vôn 

 

Honda Accord (89 – 93) F22A 

Cực Điều kiện Thông số 

VTA – E2 Bướm ga đóng 0,5 vôn 

VTA – E2 Bướm ga mở hoàn toàn 4,5 vôn 

 

Honda Accord (86 – 89) A20A 

Cực Điều kiện Thông số 

VTA – E2 Bướm ga đóng 0,20 – 0,50 vôn 

VTA – E2 Bướm ga mở hoàn toàn 4,2 vôn 

 

Honda Legend (88 – 91) 

Cực Điều kiện Thông số 

VTA – E2 Bướm ga đóng 0,5 vôn 

VTA – E2 Bướm ga mở hoàn toàn 4,0 vôn 
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Kiểu 3: Hai cảm biến vị trí bướm ga. 

Ở các động cơ có sử dụng cảm biến bàn đạp ga để tăng độ tin cậy của cảm biến 

vị trí bướm ga, người ta sử dụng hai cảm biến  vị trí bướm ga. Hai cảm biến này có đặc 

tính khác nhau, mục đích là để ECU nhận biết được sự làm việc bất thường của cảm 

biến bướm ga trong quá trình làm việc bằng cách so sánh hai đường đặc tính này. 

Sơ đồ cực của cảm biến: 

 
Kiểu phần tử Hall. 

Kiểu phần tử Hall có đặc điểm là độ tin cậy rất cao. Điện áp ra từ  Hall phụ thuộc 

vào mật độ và chiều từ trường xuyên qua nó. Khi mật độ từ thông qua Hall càng cao 

thì điện áp  phát ra sẽ càng lớn. 

 

Sơ đồ mạch điện cảm biến vị trí bướm ga kiểu phần tử HALL: 

 

 

Kiểm tra. 

- Xoay contact máy On. 

- Kiểm tra nguồn 5 vôn cung cấp đến cực VC – E2. 
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- Tháo giắc gim điện đến cảm biến bướm ga. Kiểm tra nguồn 5 vôn từ ECU cung 

cấp đến cực VTA1 và VTA2. 

- Lắp giắc gim điện. Kiểm tra điện áp tại cực VTA khi vị trí bướm ga thay đổi. 

Thông số kỹ thuật của một số hãng xe 

Hãng HONDA: 

Vị trí bướm ga Mẫu xe %V 

Đóng hoàn toàn 
ACCORD, ODYSSEY 10% 

CIVIC, CRV, PRELUDE 0.5% 

Mở hoàn toàn 
ACCORD, ODYSSEY 90% 

CIVIC, CRV, PRELUDE 4.5% 

 

Hãng KIA: 

Vị trí bướm ga Cực đo Điện áp (V) 

Đóng hoàn toàn 1 và 3 0.4 ÷ 0.6 

Mở hoàn toàn 1 và 3 4.1 ÷ 4.3 

 

Mẫu xe(Bướm ga đóng 

hoàn toàn) 
Chân đo Điện trở () 

SEPHIA 1 và 3 1.6 ÷ 2.4 

SORTAGE 1 và 3 2.4 

  

Hãng INFINITI: 

Mẫu xe Vị trí Điện áp (V) 

 

G20 

Bướm ga mở hoàn toàn 0.2 ÷ 0.8 

Bướm ga mở không hoàn toàn 0.2 ÷ 0.8 đến 3.5 ÷ 4.5 

Bướm ga đóng hoàn toàn 3.5 ÷ 4.5 

 

I30 

Bướm ga mở hoàn toàn 0.35 ÷ 0.65 

Bướm ga mở không hoàn toàn 0.35 ÷ 4 

Bướm ga đóng hoàn toàn 4 

 

Q45 

Bướm ga mở hoàn toàn 0.15 ÷ 0.85 

Bướm ga mở không hoàn toàn 0.15 ÷ 4.7 

Bướm ga đóng hoàn toàn 3.5 ÷ 4.7 

 

Hãng NISSAN: 

Mẫu xe Vị trí: ở 77 F (25C) Điện áp (V) Điện trở () 

ALTIMA, 

AXIMA, 

ATHFINDER 

Bướm ga mở hoàn toàn - 0.5 

Bướm ga mở không hoàn 

toàn 
- 0.5 ÷ 4 

Bướm ga đóng hoàn toàn - 4 

FRONTER, 

QUEST, 

SENTRA 

Bướm ga đóng hoàn toàn 0.15 ÷ 0.85 - 

Bướm ga mở không hoàn 

toàn 

- - 

Bướm ga mở hoàn toàn 3.5 ÷ 4.7 - 
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Hãng LEXUS (đo ở 68 F (20C)): 

Mẫu xe Vị trí bướm ga Chân đo Điện trở () 

ES300,  

ERX300 

 

Bướm ga đóng hoàn toàn VTA và E2 200÷6300 

Bướm ga mở hoàn toàn VTA và E2 2000÷10200 

Tất cả các vị trí Vc và E2 2500÷5900 

GS300, SC300 Tất cả các vị trí Vc và E2 1200÷3200 

GS400, LS400, 

LX470, SC400 
Tất cả các vị trí Vc và E2 1250÷2350 

Hãng FORD: 

Góc quay trục khuỷu (độ) Điện áp (V) 

0 0.65 

10 0.97 

20 1.44 

30 1.90 

40 2.37 

50 2.84 

60 3.31 

70 3.78 

80 3.90 

 

Hãng SUZUKI: 

Điện trở: 

Mẫu xe Chân đo Vị trí Điện trở () 

ESTEEM, SWIFT 

1 và 2  2500 ÷ 6000 

1 và 3 
Cầm chừng 100 

Mở lớn 20000 

VITARA 

1 và 3  4000 ÷ 6000 

1 và 2 
Cầm chừng 20 

Mở lớn 6000 

GRAND 

VITARA 

1 và 3  4000 ÷ 6000 

2 và 3 
Cầm chừng 0 

Mở lớn 4600 

Điện áp: 

Mẫu xe Vị trí bướm ga  Chân đo Điện áp (V) 

ESTEEM, SWIFT 
Bướm ga đóng B6 và mát 0.2 ÷ 1.0 

Bướm ga mở B6 và mát 2.8 ÷ 4.0 

VITARA 1.6L và 

2.0L 

Bướm ga đóng C51/3/9 và mát 0.5 ÷ 1.2 

Bướm ga mở C51/3/9 và mát 3.4 ÷ 4.7 

GRANDVITARA 

2.5L 

Bướm ga đóng B12 và mát 0.35 ÷ 0.65 

Bướm ga mở B12 và mát 3.5 ÷ 4.5 

 (Công tắc “ON”, động cơ “OFF”) 

 

Hãng HUYNDAI: 

Mẫu xe Vị trí Điện áp (V) Điện trở () 

ACCENT Giá trị chuẩn  700 ÷ 3000 
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Vị trí cầm chừng  2300 ÷ 2400 

Vị trí cầm chừng 0.1 ÷ 0.88  

Bướm ga mở 4.25 ÷ 4.8  

SONATA 

Giá trị chuẩn  3500 ÷ 6500 

Bướm ga đóng 0.45 ÷ 0.55  

Bướm ga mở 4.5 ÷ 5.5  

 

Hãng BMW: 

Điện áp: 

Góc quay trục khuỷu (độ) Điện áp (V) 

0 0.65 

10 0.47 

20 1.40 

30 1.90 

40 2.37 

50 2.84 

60 3.31 

70 3.78 

80 3.90 

Điện trở: 

Tốc độ động cơ Điện trở () 

Cầm chừng 3200 ÷ 4800 

Toàn tải 800 ÷ 1200 

Cảm biến kích nổ 

Cảm biến kích nổ được kí hiệu là KNK, dùng để xác định hiện tượng kích nổ xảy 

ra trong các xy lanh động cơ. ECU dùng tín hiệu này để điều khiển đánh lửa trễ cho 

đến khi hiện tượng kích nổ không xảy ra. 

 

Thông số kỹ thuật của một số hãng xe 

Xe HUYNDAI ACCENT 

Nhiệt độ F (C) Điện trở () 

68 (20) 5000 

 

Xe MAZDA 6 

Nhiệt độ F (C) Điện trở () 
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MIATA, MILLENIA, 626 

68 (20) 560 

 

Hãng NISSAN: 

Mẫu xe Chân đo Điện trở () 

ALTIMA và FRONTER  ở 77 F (25 C) 1 và mát 5000 ÷ 620 

EXCEPT ALTIMA và FRONTER 

ở 77 F (25 C) 
2 và mát 500 ÷ 620 

 

Hãng AUDDI: 

Chân đo Điện trở () 

1 và 2  

1 và 3  

0 và 3  

 

Xe LEXUS ES300: 

Chân đo Thông mạch 

Chân của cảm biến và thân cảm biến không 

Mạch điện của cảm biến ôxy  

Cảm biến ôxy được bố trí trên đường ống thải, dùng để nhận biết nồng độ ôxy 

trong khí thải, từ đó xác định tỉ lệ nhiên liệu và không khí trong buồng đốt động cơ. 

Cảm biến oxy kí hiệu là OX. Trong 1 động cơ người ta sử dụng 1 hoặc 2 cảm biến 

oxy. Ở các xe có trang bị đầu chẩn đoán OBD II được trang bị 2 cảm biến oxy: 1 phía 

trước và 1 phía sau của bộ lọc khí thải.  

Cảm biến oxy làm việc trong một khoảng hẹp  kiểu cũ. 

Cảm biến oxy làm việc trong một khoảng rộng còn gọi là cảm biến A/F. 
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Cảm biến A/F 

Cảm biến tỉ lệ không khí và nhiên liệu (A/F) có khoảng làm việc rộng hơn cảm 

biến oxy (kiểu cũ). Nó dùng để phát hiện nồng độ oxy trong khí thải nhưng có cấu trúc 

khác và đặc tính cũng khác cảm biến oxy (kiểu cũ). Ưu điểm của cảm biến A/F là tín 

hiệu cảm biến rộng, phát hiện nhanh và điều chỉnh chính xác hơn cảm biến oxy (kiểu 

cũ). Điều này giải quyết tốt hơn vấn đề về ô nhiễm môi trường. 

Nhiệt độ làm việc của cảm biến A/F khoảng 650oC, thời gian xông nóng cảm 

biến A/F loại phẳng khoảng 10 giây, kiểu thường khoảng 30 giây. Cảm biến A/F được 

đặt 1 điện áp không đổi để nhận được 1 điện áp tỉ lệ thuận với nồng độ oxy trong khí 

thải. 

 

 

Ngoài ra, cảm biến A/F còn được kiểm tra bằng thiết bị chẩn đoán cầm tay. Khi 

nhiệt độ động cơ bình thường và giữ ở số vòng quay 2500 v/p thì xung cảm biến như 

sau: 
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Thông số kỹ thuật của một số hãng xe 

ACCURA SLX EXCEPT HOMBRE 2.2L  

Trạng thái  Điện áp (V) 

Nghèo 0.1 

Giàu 1.0 

 

Hãng HONDA : 

Trạng thái  Điện áp (V) 

Nghèo < 0.4 

Giàu < 0.6 

 

HUYNDAI ACCENT /1999 

Nhiệt độ khí thải F (C) Điện trở () 

72 (22) 17 ÷ 25 

752 (400) >30 

  

HUYNDAI ACCENT/1998 

Nhiệt độ khí thải F (C) Điện áp (V) 

71 (22) 0.5 ÷ 2.5 

 

Hãng KIA 

Mẫu xe Trạng thái Cực đo Điện áp (V) Điện trở () 

 

KIA 

SPECTRA 

 

1 và 3  2 ÷ 4 

công tắc “ON”,  

động cơ “OFF” 

 < 0.5  

Cầm  

chừng 

Ôxi trước  0 ÷ 1  

Ôxi sau  0.6 ÷ 0.8  

 

SPOTAGE 

 

 1 và 3  6 

công tắc “ON”,  

động cơ “OFF” 

 < 0.45  

Cầm  

chừng 

Ôxi trước   0.1 ÷ 0.9  

Ôxi sau  0.6 ÷ 0.7  

 

INFINITI – Q45  

Trạng thái Điện áp (V) Điện trở () 

Nghèo 0 ÷ 0.3 2.3 ÷ 4.3 

Giàu 0.6 ÷ 1.0 2.3 ÷ 4.3 

 

Hãng NISSAN  

Nhiệt độ khí thải ở 77F (25C) Điện áp (V) Điện trở () 

Ôxi trước 
Nghèo 0 ÷ 0.3 2.3 ÷ 4.3 

Giàu 0.6 ÷ 1.0 2.3 ÷ 4.3 

Ôxi sau 
Nghèo 0 ÷ 0.3 2.3 ÷ 4.3 

Giàu 0.6 ÷ 1.0 2.3 ÷ 4.3 
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Hãng AUDI  

Trạng thái Chân đo Điện áp (V) Điện trở () 

 

1 và 2 

 0.0 ÷ 19.9 

Nghèo < 0.2  

Giàu 0.7  

 

ACCURA SLX 

Trạng thái (ở nhiệt độ bình 

thường) 
Điện áp (V) 

Nghèo 0.1 

Giàu 1.0 

 

Hãng LEXUS 

Nhiệt độ khí thải F (C) Điện trở () 

68 (20) 11  16 

 

ISUZU TROOPER 

Trạng thái Điện áp (V) 

Nghèo 0.1 

Giàu 1.0 

 

Hãng SUZUKI 

Loại xe Điện trở () 

ESTTEM, GRAND VITARA 2.5L & SWIFT 5 ÷ 7 

VITARA 1.2L & 

2.0L 

Có bộ lọc khí xả 3 thành phần 4.5 ÷ 5.7 

Không Có bộ lọc khí xả 3 thành phần 11.7 ÷ 

14.3 

Cảm biến tốc độ xe. 

Kiểu công tắc. 

 

Dùng thiết bị kiểm tra xung tín hiệu cảm biến tốc độ xe SPD và kiểm tra điện áp 

tại cực SPD. 

Kiểu cảm biến điện từ. 
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Đây là kiểu cảm biến tự phát ra điện áp. 

 

Kiểm tra điện trở. 

Dùng đồng hồ kiểm tra điện trở của cuộn dây cảm biến. 

Kiểm tra dây nối từ cảm biến nối về ECU. 

Kiểm tra xung. 

Khởi dộng động cơ . 

Quan sát tín hiệu xung ở số vòng quay thấp và số vòng quay cao. 

 

Kiểu phàm tử điện từ. 

Loại này đang được sử dụng phổ biến ở hãng Toyota, cảm biến được dẫn động 

bởi trục thứ cấp của hộp số. cảm biến bao gồm 1 mạch tích hợp (HIC) với phần tử điện 

từ (MRE) và một vành từ. 

 

Cực nguồn 12V hoặc 5V cấp cho cảm biến . 
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Cực mát cảm biến. 

Cực nguồn 5V từ ECU cấp cho cảm biến. 

Thông số kỹ thuật của một số hãng xe 

Hãng SUZUKI: 

Loại xe Điện trở () 

ESTEEM, SWIFT 300 ÷ 450 

 

Loại xe Chân đo Điện áp (V) 

VITARA C51/2/25 và mát 0 ÷ 1 đến 8 ÷ 14 

GRAND 

VITARTA 
B1 và mát 0 ÷ 1 đến 8 ÷ 14 

 

Hãng HONDA: 

Tấc cả các loại xe Điện áp (V) 

Khi hoạt động 0 ÷ 5 

 

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát được kí hiệu: THW, TW, ECT hoặc CTS. 

   
   TOYOTA 

Nhiệt độ nước làm mát 

(0C) 

Điện trở cảm biến (K) 

 
Điện áp tại cực 

THW (V) 

-20 19 4,3 

0 5,9 3,4 

20 2,5 2,4 

40 1,2 1,5 

60 0,6 0,9 

80 0,3 0,5 

100 0,2 0,3 
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DAEWOO - ISUZU 

Nhiệt độ nước làm mát (0C) Điện trở cảm biến (K) 

100  0,185 

70  0,450 

38  1,800 

20  3,400 

4  7,500 

-7  13,500 

 

      MITSUBISHI 

Nhiệt độ nước làm mát (0C) Điện trở cảm biến (K) 

0  5,8 

20  2,4 

40  1,1 

80  0,3 

 

Mẫu xe 
Nhiệt độ làm mát F 

(C) 
Điện trở () 

DIAMANTE, ECLIPSE 

TURBO -2.4L, 

MIRAGE, MONTERO 

SPORT 

32 (0) 5100 ÷ 6500 

68 (20) 2100 ÷ 2700 

104 (40) 900 ÷ 1300 

176 (80) 260 ÷ 360 

ECLIPSE -2.0L, 

MONTERO- TURBO 

77 (25) 9000 ÷ 11000 

212 (100) 600 ÷ 800 

GALANT 
68 (20) 2100 ÷ 2700 

176 (80) 260 ÷ 360 

MOTERO, 3000GT 

32 (0) 5800 

68 (20) 2400 

104 (40) 1100 

176 (80) 300 

 

     Hãng ACCURA: 3.2TL/2000 

 

   SLX HOMBRE - 2.2L/1999 

Nhiệt độ  làm mát  F (C) Điện trở (Ω) 

-4 (-20) 15 ÷ 18 

32 (0) 4500 ÷ 7500 

68 (20) 2500 ÷ 3500 

104 (40) 900 ÷ 1800 

176 (80) 400 ÷ 600 

212 (100) 250 ÷ 380 

Nhiệt độ  làm mát  F (C) Điện trở () 

22 (100) 177 
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ACCURA EXCEPT HOMBRE-2.2L/1999 

Nhiệt độ làm mát F (C) Điện trở (Ω) 

210 (100) 177 

776 (80) 332 

140 (60) 667 

113 (45) 1188 

95 (35) 1802 

77 (25) 2796 

59 (15) 4450 

41 (5) 7280 

23 (-5) 12300 

5 (-15) 21450 

-22 (-30) 52700 

-40 (-40) 100700 

 

   Hãng HONDA: ACCORD – ODYSSEY/1999 

 

    CIVIC - CRV - PRELUDE /199 

Nhiệt độ làm mát F (C) Điện trở () 

32 (0) 5000 

104 (40) 1000 

104 (60) 500 

 

Hãng HUYNDAI 

194 (90) 241 

158 (70) 467 

122 (50) 973 

104 (40) 1459 

86 (30) 22 ÷ 38 

68 (20) 35 ÷ 50 

50 (10) 1670 

Nhiệt độ  làm mát F (C) Điện áp (V) 

-4 (-20) 5 

176 ÷ 200 (80 ÷ 93) 0.4 ÷ 0.7 

Nhiệt độ  làm mát  F (C) Điện trở () Điện áp (V) 

14 (-10) 8160 ÷ 1740 - 

32 (0) 5180 ÷ 6600 4.05 

68 (20) 2270 ÷ 2730 3.44 

104 (40) 1059 ÷ 1281 2.72 

140 (60) 538 ÷ 650 - 
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Hãng MAZDA 

Mẫu xe 
Nhiệt độ làm mát F 

(C) 
Điện trở () 

MIATA - PROTEGE 
68 (20) 2200 ÷ 2700 

176 (80) 290 ÷ 3500 

MILLENIA 
68 (20) 2200 ÷ 2700 

176 (80) 290 ÷ 350 

626 
68 (20) 35500 ÷ 39200 

176 (80) 1780 ÷ 7920 

 

Các mẫu động cơ: B2500, B3000, B4000.  

Nhiệt độ làm mát F (C) Điện áp (V) Điện trở () 

50 (10) 3.52 58750 

68 (20) 3.06 37300 

86 (30) 2.62 24270 

104 (40) 2.16 16150 

122 (50) 1.7 10970 

140 (60) 1.35 7600 

158 (70) 1.04 3570 

176 (80) 0.8 3840 

194 (90) 0.61 2800 

212 (100) 0.47 2070 

230 (110) 0.36 1550 

248 (120) 0.28 1180 

Hãng INFINITI 

Nhiệt độ làm mát F (C) Điện trở () 

68 (20) 2100 ÷ 2900 

122 (50) 680 ÷ 1000 

194 (90) 236 ÷ 260 

 

Hãng NISSAN 

 

Model 

Nhiệt độ làm mát 

F (C) 

Điện áp 

(V) 
Điện trở (k) 

MAXIMA, 

ALTIMA 

32 (0) 4.61 680 ÷ 1100 

122 (50) 2.53 90 ÷ 120 

212 (100) 0.87 17 ÷ 24 

EXCEPT 

ALTIMA , 

MAXIMA 

32 (0) 4.81 7900 ÷ 9700 

122 (50) 2.82 570 ÷ 700 

212 (100) 0.80 80 ÷ 100 

 

176 (80) 298 ÷ 322 1.25 

194 (90) 219 ÷ 243 - 
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Hãng AUDDI 

Nhiệt độ làm mát F (C) Điện trở () 

86 (30) 1500 ÷ 2000 

176 (80) 275 ÷ 375 

 

Hãng KIA 

Nhiệt độ làm mát F (C) Điện trở () 

-6 (-20) 14600 ÷ 17800 

68 (20) 2200 ÷ 2700 

176 (80) 290 ÷ 354 

Hãng FORD: RANGER 

Nhiệt độ nước làm mát F (C) Điện áp (V) Điện trở () 

50 (10) 3.51 58750 

68 (20) 3.07 37300 

86 (30) 2.60 24270 

104 (40) 2.13 16150 

122 (50) 1.70 10970 

140 (60) 1.33 7600 

158 (70) 1.02 5370 

176 (80) 0.78 3840 

194 (90) 0.60 2800 

212 (100) 0.46 2070 

230 (110) 0.35 1550 

 

FORD MUSTANG 

Nhiệt độ nước làm mát F (C) Điện áp (V) Điện trở (k) 

50 (10) 3.51 58750 

68 (20) 3.07 37300 

86 (30) 2.60 24270 

104 (40) 2.13 16150 

122 (50) 1.70 10970 

140 (60) 1.33 7600 

158 (70) 1.02 5370 

176 (80) 0.78 3840 

194 (90) 0.60 2800 

212 (100) 0.46 2070 

 

Hãng BMW 

Kiểu động cơ 

 
Nhiệt độ nước làm mát F (C) Điện trở () 

4 xi lanh 
63 ÷ 73 (17 ÷ 23) 2300 ÷ 2700 

171 ÷ 181 (77 ÷ 83) 300 ÷ 360 

6 xi lanh 

9 ÷ 19 (–13 ÷ (–)17) 8260 ÷ 10560 

63 ÷ 73 (17 ÷ 23) 2200 ÷ 2700 

171 ÷ 181 (77 ÷ 83) 290 ÷ 364 
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8 xi lanh 
63 ÷ 73 (17 ÷ 23) 2200 ÷ 2700 

171 ÷ 181 (77 ÷ 83) 760 ÷ 910 

 

Hãng MERCEDES - BENZ 

Mẫu xe 
Nhiệt độ nước làm mát F 

(C) 
Điện áp (V) Điện trở (k) 

2.3L 2.8L 

3.2L 4.3L 

5.0L 113. 

68 (20) 3.4 9090 

86 (30) 2.9 2000 

104 (40) 2.4 1330 

122 (50) 1.9 900 

140 (60) 1.5 630 

158 (70) 1.2 440 

176 (80) 0.9 320 

194 (90) 0.97 230 

212 (100) 0.5 170 

 

2.3L 2.8L 

3.2L 4.2L 

5.0L 119 

68 (20) 3.5 2500 

86 (30) 3.1 1700 

104 (40) 2.7 1170 

122 (50) 2.3 830 

140 (60) 1.9 600 

158 (70) 1.5 435 

176 (80) 1.2 325 

194 (90) 1.0 245 

212 (100) 0.8 185 

 

Hãng ISUZU 

Model  Nhiệt độ nước làm mát F (C) Điện trở () 

2.2L HOMBRE 

212 (100) 177 

194 (90) 241 

158 (70) 467 

122 (50) 973 

104 (40) 1459 

86 (30) 2238 

68 (20) 3520 

50 (10) 5670 

2.2L EXCEPT 

HOMBRE 

212 (100) 177 

176 (80) 332 

140 (60) 667 

113 (45) 1188 

95 (35) 1802 

77 (25) 2796 

59 (15) 4450 

41 (5) 7280 

23 (-5) 12300 

5 (-15) 21450 

-22 (-30) 52700 



Bài 2: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       66 

-40 (-40) 1007000 

3.2L, 3.5L 

212 (100) 1007000 

-22 (-30) 52700 

5 (-15) 21450 

23 (-5) 12300 

41 (5) 7280 

59 (15) 4450 

77 (25) 2796 

95 (35) 1802 

113 (45) 1188 

140 (60) 667 

176 (80) 241 

212 (100) 177 

  

Hãng SUZUKI 

Nhiệt độ nước làm mát F (C) Điện trở () 

32 (0) 5740 

68 (20) 2280 ÷ 2610 

104 (40) 1150 

140 (60) 584 

176 (80) 303 326 

 

Hãng LEXUS 

Nhiệt độ nước làm mát F (C) Điện trở () 

–4 (–20) 10000 ÷ 20000 

32 (0) 4000 ÷ 7000 

68 (20) 2000 ÷ 3000 

104 (40) 900 ÷ 1300 

140 (60) 400 ÷ 700 

176 (80) 200 ÷ 400 

  

Cảm biến nhiệt độ không khí nạp. 

Cảm biến nhiệt độ không khí nạp được kí hiệu : THA, TA , IAT hoặc MAT. 

Cảm biến được bố trí sau lọc gió, trên đường ống nạp, phía trước bộ đo gió van 

trượt, bên trong bộ đo gió Karman và dây nhiệt. 

Thông số kỹ thuật của một số hãng xe 

 Hãng TOYOTA 

Nhiệt độ (C) Điện trở (k) Điện áp (V) 

-20 16.0 4.3 

0 5.9 3.4 

20 2.5 2.4 

40 1.2 1.5 
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Hãng DAEWOO 
 

                  

 

 

 

H 

 

 

 

 

ã

Hãng AUDDI 
           

 

 

 

 

Hãng NISSAN 
              

 

 

 

Hãng INFINITI 

Nhiệt độ không khí nạp F (C) Điện trở () 

68 (20) 2100 ÷ 2900 

176 (80) 270 380 

 

Hãng MISUBISHI  

60 0.6 0.9 

80 0.3 0.5 

100 0.2 0.3 

Nhiệt độ không khí nạp (C) Điện trở (k) 

100 0.185 

70 0.45 

38 1.8 

20 3.4 

4 7.5 

-7 13.5 

-18 25 

-40 100.7 

Chân đo (giữa các chân trong cảm 

biến) 
Điện trở () 

Động cơ 1.8L (turbo) 1600 ÷ 2800 

Động cơ 2.8L 1500 ÷ 3500 

Nhiệt độ không khí nạp F (C) Điện trở () 

68 (20) 2100 ÷ 2900 

176 (80) 270 ÷ 380 

Mẫu xe 
Nhiệt độ không khí nạp F 

(C) 
Điện trở () 

DIAMENTE,  

ECLIPSE TURBO – 

2.4L, MIRAGE,  

MONTERO SPORT 

32 (0) 5300 ÷ 6700 

68 (20) 2300 ÷ 3000 

104 (40) 1000 ÷ 1500 

176 (80) 300 ÷ 420 

ECLIPSE -2.4L,  

MONTERO TURBO 

78 (25) 9000 ÷ 11000 

212 (100) 600 ÷ 800 

GALANT,  

MIRAGE – 1.8L 

68 (20) 2300 ÷ 3000 

176 (80) 300 ÷ 420 

MIRAGE – 1.5L 
68 (20) 2300 ÷ 3000 

176 (80) 300 ÷ 420 
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Hãng MAZDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãng HUYNDAI 

   

 

   

           

 

 

Hãng HONDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERO, 3000GV 

32 (0) 6000 

68 (20) 2700 

176 (80) 400 

Mẫu xe 
Nhiệt độ không 

khí nạp F (C) 
Điện áp (V) Điện trở () 

Các mẫu động cơ 

B2500, B3000, 

B4000 

50 (10) 7.52 58750 

68 (20) 3.06 37300 

86 (30) 2.62 24270 

104 (40) 2.16 16150 

122 (50) 1.70 10970 

140 (60) 1.35 7600 

158 (70) 1.04 5370 

176 (80) 0.80 3840 

194 (90) 0.61 2800 

212 (100) 0.47 2070 

230 (110) 0.36 1550 

248 (120) 0.28 1180 

MIATA 
68 (20) - 2090 ÷ 2810 

176 (80) - 274 ÷ 370 

MILLENIA – 2.5L 
68 (0) - 2200 ÷ 2700 

176 (80) - 290 ÷ 350 

PROTEGE – 1.6L 

50 (10) - 3100 ÷ 4400 

68 (20) - 2200 ÷ 2700 

86 (30) - 1400 ÷ 1900 

PROTEGE – 1.8L 
68 (20) - 2200 ÷ 2700 

176 (80) - 270 ÷ 370 

626 
68 (20) - 35500 ÷ 39200 

176 (80) - 7180 ÷ 7920 

Nhiệt độ không khí nạp F (C) Điện áp (V) 

32 (0) 3.3 ÷ 3.7 

68 (20) 2.4 ÷ 2.8 

104 (40) 1.6 ÷ 2.0 

176 (80) 0.5-0.9 

Mẫu xe  
Nhiệt độ không khí nạp 

F (C) 

Điện áp (V) Điện trở () 

ACCORD , 

ODYSSEY 

– 4 (–20) 5 - 

302 (150) 0 - 

CIVIC, CRV , 

PRELUDE 

32 (0) - 5000 

104 (40) - 100 

176 (80) - 500 
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Hãng ACCURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

ãng FORD 

Nhiệt độ khí nạp F (C) Điện áp (V) Điện trở () 

50 (10) 3.51 58750 

68 (20) 3.07 37300 

86 (30) 2.60 24270 

104 (40) 2.13 16150 

122 (50) 1.70 10970 

140 (60) 1.33 7600 

158 (70) 1.02 5370 

176 (80) 0.78 3840 

194 (90) 0.60 2800 

212 (100) 0.46 2070 

230 (110) 0.35 1550 

 

Hãng BMW 

Kiểu động cơ Nhiệt độ khí nạp F (C) Điện trở () 

4 xi lanh 
63 ÷ 73 (17 ÷ 23) 2200 ÷ 2700 

117 ÷ 127 (47 ÷ 53) 760 ÷ 910 

6 xi lanh 
63 ÷ 73 (17 ÷ 23) 2200 ÷ 2700 

117 ÷ 127 (47 ÷ 53) 760 ÷ 910 

8 xi lanh 
63 ÷ 73 (17 ÷ 23) 2200 ÷ 2700 

117 ÷ 127 (47 ÷ 53) 760 910 

 

Hãng MERCEDES 

Mẫu xe 
Nhiệt độ không khí 

nạp F (C) 

Điện trở () 

 

 

 

2.2L 

22 (100) 177 

194 (90) 241 

158 (70) 467 

122 (50) 973 

104 (40) 1459 

86 (30) 2238 

68 (20) 3520 

50 (10) 5670 

 

 

 

2.2L EXCEPT 

212 (100) 1177 

140 (60) 1667 

95 (35) 11802 

77 (25) 12796 

41 (5) 17280 

23 (–5) 121450 

– (–15) 152700 
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Mẫu xe Nhiệt độ khí nạp F (C) Điện áp (V) Điện trở () 

2.3L 

2.8L 

3.2L 

4.3L 

5.0L 

113 

50 (10) 3.1 3600 

68 (20) 2.7 2420 

86 (30) 2.2 1660 

104 (40) 1.8 1170 

122 (50) 1.4 850 

140 (60) 1.1 600 

2.3L 

2.8L 

3.2L 

4.2L 

5.0L 

119 

50 (10) 3.2 9670 

68 (20) 2.6 6060 

86 (30) 2.1 3900 

104 (40) 1.6 2600 

122 (50) 1.2 1760 

140 (60) 0.9 1220 

158 (70) 0.7 860 

 

Hãng ISUZU 

Mẫu xe Nhiệt độ khí nạp F (C) Điện trở () 

 

 

2.2L HOMBRE 

212 (100) 177 

194 (90) 241 

158 (70) 467 

122 (50) 973 

104 (40) 1459 

86 (30) 2238 

68 (20) 3520 

50 (10) 5670 

2.2L EXCEPT 

HOMBRE 

212 (100) 1477 

140 (60) 1667 

95 (35) 11802 

77 (25) 12796 

41 (5) 17280 

23 (-5) 121450 

5 (-15) 152700 

 

Hãng SUZUKI 

Nhiệt độ khí nạp F (C) Điện trở () 

32 (0) 5880 

68 (20) 2210 ÷ 2690 

104 (40) 1140 

140 (60) 580 

176 (80) 290 ÷ 350 

 

LEXUS 

Nhiệt độ khí nạp F (C) Điện trở () 

-4 (-20) 10000 ÷ 20000 

32 (0) 4000 ÷ 7000 
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68 (20) 2000 ÷ 3000 

104 (40) 900 ÷ 1300 

140 (60) 400 ÷ 700 

176 (80) 200 ÷ 400 

 

Mạch điện tín hiệu khởi động STA. 

Khi khởi động, tín hiệu khởi động từ công tắc máy gởi về ECU ở cực STA dùng 

để: 

Điều khiển lượng phun cơ bản khi khởi động. 

Làm giàu hổn hợp sau khởi động. 

Điều khiển góc đánh lửa sớm ban đầu. 

Điều khiển tốc độ cầm chừng. 

Ngoài ra, tín hiệu ST từ công tắc máy còn dùng để điều khiển rơ le bơm nhiên 

liệu, điều khiển động cơ khởi động. 

 

Tín hiệu G và Ne. 

Tín hiệu G dùng để xác định thời điểm phun nhiên liệu và thời điểm đánh lửa so 

với điểm chết trên ở cuối kì nén. 

Tín hiệu Ne dùng để xác định số vòng quay trục khuỷu, tín hiệu này kết hợp với 

cảm biến lưu lượng khí nạp để xác định lưu lượng phun cơ bản và góc đánh lửa sớm 

cơ bản. Tín hiệu Ne còn gọi là cảm biến số vòng quay động cơ. 

Ở hệ thống đánh lửa dùng bộ chia điện, tín hiệu G và Ne được bố trí trong bộ 

chia điện. Ở hệ thống đánh lửa trực tiếp, tín hiệu G và Ne được bố trí trong một bộ dẫn 

động (giống như Delco nhưng không có bộ chia điện), thường tín hiệu G được bố trí ở 

trục cam còn gọi là cảm biến vị trí trục cam và tín hiệu Ne được bố trí ở đầu trục 
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khuỷu hoặc ở bánh đà, còn gọi là cảm biến vị trí trục khuỷu. Ở một số động cơ tín hiệu 

G và Ne có thể lấy chuyển động ở giữa trục khuỷu. Tín hiệu G và Ne có 3 dạng: 

Cảm biến điện từ. 

Cảm biến quang.  

Cảm biến Hall. 

Cảm biến điện từ. 

Cảm biến điện từ được kiểm tra bởi 3 thông số 

Điện trở cuộn dây cảm biến. 

Khe hở từ : 0.2 – 0.4 mm. 

Đường dây nối từ cảm biến về ECU. 

 
Cảm biến quang. 

Cảm biến quang được sử dụng phổ biến ở các hãng Nissan, Mitsubisi, 

Hyundai… cảm biến điểm chết trên (TDC) hay còn gọi là tín hiệu G và cảm biến góc 

độ trục khuỷu (Crank) Ne bao gồm một đĩa nhôm mỏng,  một bộ cảm biến được bố trí 

trong delco và được dẫn động bởi trục cam. 
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Cảm biến HALL: 

 

 

 

Thông số kỹ thuật của một số hãng xe 

Hãng TOYOTA: 

Động cơ Năm sản xuất G1 () G2 () Ne () 

4A - GE 1986 – 1989 140 ÷ 180 - 140 ÷ 180 

4A - FE 1988 – 1995 140 ÷ 180  140 ÷ 180 

7A – FE 1992 – 1998 140 ÷ 180  370 ÷ 550 

3S – FE 1987 – 1992   140 ÷ 180 

3S – FE 1994 – 2000 185 ÷ 275  240 ÷ 325 

2VZ – FE 1988 – 1992 140 ÷ 180 140 ÷ 180 140 ÷ 180 

5S – FE 1993 – 1997 835 ÷ 1400  985 ÷ 1600 

3S – GTE 1990 – 1992 140 ÷ 180 140 ÷ 180 180 ÷ 220 

1MZ - FE   835 ÷ 1400 1630 ÷ 2740 

5S - FE 1997 – 2003  835 ÷ 1400 985 ÷ 1600 

2JZ - GTE   835 ÷ 1400 835 ÷ 1400 

3S - FE 1991 – 1996 185 ÷ 265  185 ÷ 265 

3S – FE 1998 – 2001 985 ÷ 1600  985 ÷ 1600 

5S - FE 1996 – 2001 185 ÷ 265  180 ÷ 220 

3ZZ – FE   835 ÷ 1400 1630 ÷ 2740 

1AZ - FE 2001 – 2004  835 ÷ 1400 985 ÷ 1600 

2AZ – FE 2001 – 2004  835 ÷ 1400 985 ÷ 1600 

2E - E 1990 – 1996 140 ÷ 180  140 ÷ 180 

2E - E 1996 – 1999 400 ÷ 600  400 ÷ 600 
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1ZZ – FE 2000 – 2004  1630 ÷ 2740 1630 ÷ 2740 

7M - GTE 1988 – 1993 140 ÷ 180  140 ÷ 180 

3UZ - FE 2001 – 2004  835 ÷ 1400 1630 ÷ 2740 

1UZ - FE 1991 – 1994 950 ÷ 1250  950 ÷ 1250 

2JZ - GE 1993 – 1997 125 ÷ 200 125 ÷ 200 155 ÷ 250 

1G - FE 1999 – 2004 835 ÷ 1645  1630 ÷ 3225 

4ZZ - FE 2001 – 2004  835 ÷ 1400 1630 ÷ 2740 

3ZZ - FE 2001 – 2004  835 ÷ 1400 1630 ÷ 2740 

2ZZ - FE   835 ÷ 1400 1630 ÷ 2740 

1SZ - FE 1999 – 2004 985 ÷ 1600  985 ÷ 1600 

2NZ - FE 1999 – 2004 985 ÷ 1600  985 ÷ 1600 

1NZ - FE 2001 – 2004 985 ÷ 1600  985 ÷ 1600 

1AZ - FSE 2000 – 2003 985 ÷ 1600  985 ÷ 1600 

4A - FE 1998 – 2000 1630 ÷ 2740  1630 ÷ 2740 

5E - FE 1996 – 2001 370 ÷ 550  370 ÷ 550 

2TZ - FE 1999 – 2000 140 ÷ 220  140 ÷ 220 

5VZ - FE 1996 – 2002 1630 ÷ 3225  1630 ÷ 3225 

2RZ - E 1995 – 2004 370 ÷ 650  370 ÷ 650 

3VZ - FE 1991 – 1996 140 ÷ 180  140 ÷ 180 

3S - GE 

3E - GTE 
1990 – 1994 140 ÷ 220  140 220 

 

Hãng HONDA: 

Động cơ Năm sản xuất G1 () G2 () Ne () 

D15Z1 1991 – 1995 350 ÷ 700  350 ÷ 700 

D16Z7 1991 – 1995 350 ÷ 700  350 ÷ 700 

B162 1991 – 1995 350 ÷ 700  350 ÷ 700 

D14A2 1995 – 1997 350 ÷ 700  350 ÷ 700 

F18A3 1995 – 1998 260 ÷ 500  260 ÷ 500 

F20A3 1993 – 1997 350 ÷ 700  350 ÷ 700 

F20A4 1992 – 1996 350 ÷ 700  350 ÷ 700 

D15Z6 1996 – 2000 350 ÷ 700  350 ÷ 700 

B18C4 1997 – 2000 350 ÷ 700  350 700 

 

KIA SPECTRA 

Cực đo (đo ở 20 F (C)) Ne () 

1 và 2 550 

 

Hãng MAZDA 

Loại xe Ne () 

B2500, B3000, B4000 300-800 

MILLENIA 2.3L 950-1250 

MILLENIA 2.5L & 626 520-580 

PROTEGE 500-600 
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Hãng INFINITI 

Loại xe G (V) 

G20 
Động cơ POS 

Cầm chừng 2.5 

2000v/p 2.4 

Động cơ REF 0.1 ÷ 0.4 

Q45 

Động cơ POS 
Cầm chừng 2.5 

2000v/p 2.4 

Động cơ REF 
Cầm chừng 0.6 ÷ 1.0 

2000v/p 0.8 ÷ 0.9 

 

Loại xe Ne () 

G20  (ở 77F (25C)) 166 ÷ 204 

Q45 ở (68F (20C)) 166.5 ÷ 203.5 

 

Hãng NISSAN 

Loại xe 

Cực đo (đo ở 68F 

(20C) với chân 

PCM) 

G (V) ở tốc độ 

cầm chừng 

G (V) ở 

2000v/p 

ALITMA 
41 hoặc 1 2.5 2.3 ÷ 2.5 

40 hoặc 44 0.1 ÷ 0.5 0.2 ÷ 0.4 

FRONTIER 

4xilanh 

44 hoặc 48 0.2 ÷ 0.5 0.0 ÷ 0.5 

49 2.6 2.5 ÷ 2.6 

FRONTIER  V6, 

BATHFINDER, 

QUEST 

44 hoặc 48 0.3 ÷ 0.5 0.3 ÷ 0.5 

49 2.5 2.5 

MAXIMA 44 hoặc 48 4.2 N/A 

SENTRA 1.6L 
40 hoặc 44 0.1 ÷ 0.4 0.1 ÷ 0.4 

41 hoặc 45 2.5 2.4 

SENTRA 2.0L 
40 hoặc 44 0.1 ÷ 0.4 0.1 ÷ 0.4 

41 hoặc 45 2.5 2.4 

 

Loại xe đo ở 75F (25C) Ne () 

ALTIMA 342 ÷ 528 

FRONTIER, BATHFINDER, QUEST 1665 ÷ 2035 

MAXIMA 470 ÷ 570 

SENTRA 1.6L A/T 166.5 ÷ 203.5 

SENTRA 1.6L M/T 342 ÷ 528 

SENTRA 2.0L 166 204 

 

Hãng BMW 

Động cơ G () Ne() 

4 xi lanh 1.3 ÷ 1.5 480 ÷ 600 
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6 xi lanh 1.3 ÷ 1.5 490 ÷ 590 

8 xi lanh 1100 ÷ 1400 490 590 

 

Hãng MERCEDES - BENZ 

Động cơ Cảm biến Ne () 

2.3L, 2.8L, 3.2L, 

4.3L, 5.0L 

POCH 925 ÷ 1255 

AB electric 610 750 

 

Hãng LEXUS  

Trạng thái động cơ G () Ne() 

Lạnh  (ở 14 – 122F (-10 – 50C)) 835 ÷ 1400 2065 ÷ 3225 

Nóng (ở 122 – 212F (50 – 100C)) 1060 ÷ 1645 1630 740 

 

Hãng SUZUKI 

Nhiệt độ F (C) G () 

14 ÷ 122 (–10 ÷ 50) 185 ÷ 275 

122 ÷ 212 (50 ÷ 100) 240 ÷ 325 

 

Loại xe Cực đo G (V) 

ESTEEM & SWIFT B2 & mát 0.0 ÷ 5.0 

VITARA 1.6L C51/2/56 &mát 0.0 ÷ 6.0 

VITARA 2.0L C51/2/56 & C51/3/26 0.0 ÷ 5.25 

GRAND VITARA B9 & B20 0.0 ÷ 6.0 

 

Loại xe Ne () 

ESTEEM, SWIFT & VITARA 1.6L 360 ÷ 460 

VITARA 2.0L & GRAND VITARA 2.5L 485 ÷ 655 

 

Mạch nguồn 5V ECU cấp cho các cảm biến. 

Mạch điện 5V cung cấp nguồn cho bộ vi xử lý, cấp nguồn từ cực Vcc cho các 

cảm biến và cấp nguồn 5V qua các điện trở cho các cảm biến. 
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2.2.2.Các tín hiệu đầu ra hộp ECU đến bộ chấp hành. 

Bơm xăng điều khiển bằng hộp ECU 

 

 Khi contact máy từ Off chuyển sang On, có dòng điện từ cực IG của contact máy qua 

cuộn dây của rơ le chính EFI, làm cho tiếp điểm rơ le chính đóng. 

 Khi ontact máy ở vị trí ST, có dòng qua cuộn dây L2 làm tiếp điểm rơ le bơm đóng. 

Lúc này có dòng điện từ dương ắc quy cung cấp qua tiếp điểm rơ le chính và rơ le 

bơm đến bơm xăng làm cho bơm quay. 

 Khi động cơ hoạt động: Sau khi khởi động, contact máy chuyển về vị trí On, dòng 

điện qua cuộn dây L2 bị cắt. Lúc này có tín hiệu số vòng quay Ne gởi về ECU. ECU 

sẽ điều khiển transistor T mở, có dòng điện đi qua cuộn dây L1 làm cho tiếp điểm rơ 

le bơm tiếp tục đóng và bơm tiếp tục quay.  

 Khi contact máy từ On chuyển sang Off bơm tiếp tục quay trong khoảng 2 giây. 
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Tín hiệu đánh lửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tín hiệu IGT. 

 Dùng thiết bị đo xung hoặc dùng một led đấu theo sơ đồ bên dưới. 

 Khi khởi động, nếu có tín hiệu IGT từ ECU thì led sẽ chớp. Nếu không, thay mới 

ECU. 

Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu trực tiếp CDI. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

E 

C

U 

Cảm biến vị trí bàn 

đạp ga 

Cảm biến đo gió 

Cảm biến nhiệt độ 

khí nạp 

Cảm biến áp suất 

tăng áp 

Cảm biến nhiệt độ 

nước làm mát 

Cảm biến vị trí trục 

khuỷu 

Cảm biến vị trí trục 

cam 

Cảm biến áp suất 

nhiên liệu 

EDU Kim phun 

Van điều khiển hút 
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 Tín hiệu đầu vào bao gồm : cảm biến vị trí bàn đạp ga, cảm biến đo gió, cảm biến 

nhiệt độ khí nạp, áp suất tăng áp, cảm biến nhiệt độ nước làm mát, cảm biến vị trí 

trục khuỷu, cảm biến vị trí trục cam, cảm biến áp suất nhiên liệu. 

 Các tín hiệu đầu vào truyền đến hộp điều khiển trung tâm (ECU), hộp sẽ xử lý tín 

hiệu đưa vào từ các cảm biến, khi xử lý tín hiệu xong sẽ truyền tín hiệu đến điều 

khiển (EDU), EDU sau khi nhận tín hiệu sẽ tiến hành điều khiển kim phun đúng 

thời điểm yêu cầu, đồng thời tiến hành điều khiển van hút ở bơm để đảm bảo đủ áp 

lực cung cấp đến các quá trình phun. 

2.3.Kiểm tra các tín hiệu. 

2.3.1.Tín hiệu đầu vào (đo tín hiệu các cảm biến) 

Bộ đo gió loại van trượt kiểu điện áp tăng: 

Kiểm tra điện trở:  

Đối với bộ đo gió của hãng TOYOTA:  

Khi kiểm tra điện trở tín hiệu VS thì phải đẩy tấm van mở thật chậm để xác định 

các vị trí mà tại đó điện trở thay đổi bất thường. 

 

Kiểm tra điện trở 

Cực đo Điện trở () Điều kiện van trượt 

E2 – VS 20 ÷ 400 Đóng hoàn toàn 

E2 – VS 20 ÷ 1000 Từ đóng đến mở hoàn toàn 

E2 – VB 200 ÷ 400 Đóng hoàn toàn 

E2 –VC 100 ÷ 300 Đóng hoàn toàn 

E1 – FC  Đóng hoàn toàn 

E1 – FC 0 Mở 

Đối với bộ đo gió của hãng MAZDA:   

Vị trí các cực trong bộ đo gió loại van trượt của hãng MAZDA giống như hãng 

TOYOTA. 
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Cực đo Điện trở () Điều kiện van trượt 

E2 – VS 20 ÷ 400 Đóng hoàn toàn 

E2 – VS 20 ÷ 1000 Từ đóng đến mở hoàn toàn 

E2 – VC 100 ÷ 300 Đóng hoàn toàn 

E2 – VB 200 ÷ 400 Đóng hoàn toàn 

   

 

Đối với bộ đo gió của hãng NISSAN:   

Bộ đo gió loại van trượt của hãng NISSAN không tích hợp công tắc điều khiển 

bơm nhiên liệu bên trong. 

 

Cực đo Điện trở () 
Điều kiện van 

trượt 

E2 – VS (E – B) 
Ngoại trừ bằng 0 và không liên 

tục 
 

E2 – VB (E – D) 200 ÷ 500 Đóng hoàn toàn 

E2 – VC (E – C) 100 ÷ 400 Đóng hoàn toàn 

Đối với bộ đo gió của hãng FORD:  

 
Cực đo Điện trở () Điều kiện van trượt 

E2 – VS 20 ÷ 400 Đóng hoàn toàn 

E2 – VS 20 ÷ 1000 Từ đóng đến mở hoàn toàn 

E2 – VC 100 ÷ 300 Đóng hoàn toàn 
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E2 – VB 200 ÷ 400 Đóng hoàn toàn 

Kiểm tra điện áp: 

Bước 1: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 2: Kiểm tra điện áp giữa cực VB với E2, điện áp tiêu chuẩn là 9 ÷ 12V. 

Bước 3: Kiểm tra điện áp giữa cực VC với E2, điện áp tiêu chuẩn là 4 ÷ 9V. 

Bước 4: Đóng tấm van hoàn toàn, kiểm tra điện áp VS. 

Bước 5: Tấm van mở hoàn toàn, kiểm tra điện áp VS. 

Bước 6: Kiểm tra điện áp VS ở tốc độ cầm chừng. 

Riêng đối với bộ đo gió của hãng TOYOTA: công tắc máy phải ở vị trí “ON”. 

Hãng TOYOTA: 

Cực đo Điện áp (V) Điều kiện 

E2 – VB 8 ÷ 12 
 

E2 – VC 4 ÷ 9 

 

E2 – VS 

0.5 ÷ 2.5 Đóng hoàn toàn 

5 ÷ 8 Mở hoàn toàn 

2.5 ÷ 6.5 Cầm chừng 

Một số động cơ có giá trị khác: 

Động cơ Cực đo Điện áp (V) Điều kiện 

2VZ – FE/1992-1998 

Vs – E2 

4 ÷ 5 Van đóng hoàn toàn 

0.02 ÷ 0.08 Van mở hoàn toàn 

2 ÷ 4 Cầm chừng 

0.3 ÷ 1.0 3000v/phút 

1FZ – FE/1992-1994 
3.5 ÷ 4.5 Cầm chừng 

0.2 ÷ 0.5 3000v/phút 

3S – FE/1987-1992 
Vc – E2 4 ÷ 6 Công tắc “ON” 

Vs – E2 4 ÷ 5 Van đóng hoàn toàn 

  0.02 ÷ 0.5 Van mở hoàn toàn 

2 ÷ 4 Cầm chừng 

3VZ – FE/1993-1997 Vs – E2 

3.7 ÷ 4.3 Van đóng hoàn toàn 

0.2 ÷ 0.5 Van mở hoàn toàn 

1.6 ÷ 4.1 Cầm chừng 

1 ÷ 2 3000v/phút 

 

Hãng FORD  (LASER 1987-1990): 

 

Cực đo Điện áp (V) Điều kiện 

 2 Công tắc “ON” 

Vs – E2 
4 ÷ 5 Cầm chừng 

7 ÷ 9 Bướm ga mở lớn 

   

Bộ đo gió loại van trượt kiểu điện áp giảm: 



Bài 2: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       82 

Khi kiểm tra điện trở tín hiệu VS thì phải đẩy tấm van mở thật chậm để xác định 

các vị trí mà tại đó điện trở thay đổi bất thường. Tiến hành đo và kiểm tra điện trở giữa 

các cực theo các kiểu động cơ (số liệu của hãng TOYOTA): 

3S – FE 

Cực đo Điều kiện Điện trở () 

VC - E2 Đo tại bộ đo gió 3000 ÷ 7000 

VS - E2 Van đóng 200 ÷ 400 

VS - E2 Van mở hoàn toàn 200 ÷ 1000 

THA - E2 20C 2000 ÷3000 

 

2VZ – FE, 3VZ – FE 

Cực đo Điều kiện Điện trở () 

VC - E2 Đo tại bộ đo gió 200 ÷ 400 

VS - E2 Van đóng 200 ÷ 600 

VS - E2 Van mở hoàn toàn 20 ÷ 1200 

THA - E2 20C 2000 ÷3000 

 

4A – GE 

Cực đo Điều kiện Điện trở () 

VC - E2 
 

100 ÷ 300 

VB - E2 200 ÷ 400 

VS - E2 Van đóng 20 ÷ 400 

VS - E2 Van mở hoàn toàn 20 ÷ 3000 

THA - E2 20C 2000 ÷3000 

22 – E 

Cực đo Điều kiện Điện trở () 

VC - E2 
 

100 ÷ 300 

VB - E2 200 ÷ 400 

VS - E2 Van đóng 20 ÷ 400 

VS - E2 Van mở hoàn toàn 20 ÷ 1200 

THA - E2 20C 2000 ÷3000 

 

MR2 

Cực đo Điều kiện Điện trở () 

VC - E2 
 

100 ÷ 300 

VB - E2 200 ÷ 400 

VS - E2 Van đóng 20 ÷ 400 

VS - E2 Van mở hoàn toàn 20 ÷ 3000 

THA - E2 20C 2000 ÷3000 

 

VAN 

Cực đo Điều kiện Điện trở () 

VC - E2 
 

100 ÷ 300 

VB - E2 200 ÷ 400 
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VS - E2 Van đóng 20 ÷ 400 

VS - E2 Van mở hoàn toàn 20 ÷ 1000 

THA - E2 20C 2000 ÷3000 

 

1FZ – FE 

Cực đo Điều kiện Điện trở () 

VC - E2  200 ÷ 400 

Kiểm tra điện áp: 

Bước 1: Bật công tắc máy sang vị trí “ON”. 

Bước 2: Kiểm tra điện áp giữa cực VC với cực E2: điện áp tiêu chuẩn là 5V. 

Bước 3: Kiểm tra điện áp VS khi tấm van đóng hoàn toàn. 

Bước 4: Kiểm tra điện áp VS khi tấm van mở hoàn toàn. 

Bước 5: Kiểm tra điện áp VS ở tốc độ cầm chừng. 

Hãng TOYOTA: 

 

3S – FE 

Cực đo Công tắc máy Điều kiện Điện áp (V) 

VC - E2 “ON”  4 ÷ 6 

VS - E2 “ON” Van đóng 4 ÷ 5 

VS - E2 “ON” Van mở hoàn toàn 0.1 ÷ 1.0 

VS - E2 “ON” Cầm chừng 2 ÷4 

VS - E2 “ON” 3000v/ph 0.3 ÷ 1.0 

THA - E2 “ON” 20C 1 ÷3 

 

 

2VZ – FE 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VS - E2 

Van đóng hoàn toàn 4 ÷ 5 

Van mở hoàn toàn 0.02 ÷ 0.08 

Cầm chừng 2 ÷ 4 

3000v/ph 0.3 ÷ 1.0 

2 S-E TOYOTA CAMRY (1986 - 1987) 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VS - E2 

Van đóng 0.5 ÷ 2.5 

Van mở hoàn toàn 5 ÷ 10 

Cầm chừng 2 ÷ 8 

 

3S-FE TOYOTA CAMRY (1987 - 1992) 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VC - E2 Công tắc máy ON 4 ÷ 6 

VS - E2 

Van đóng hoàn toàn 4 ÷ 5 

Van mở hoàn toàn 0.02 ÷ 0.05 

Cầm chừng 2 ÷4 
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3VZ – FE (1993 - 1997) 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VS - E2 

Van đóng hoàn toàn 3.7 ÷ 4.3 

Van mở hoàn toàn 0.2 ÷ 0.5 

Cầm chừng 1.6 ÷ 4.1 

3000v/ph 1 ÷ 2 

 

3S – FE 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VS - E2 

Van đóng hoàn toàn 4 ÷ 5 

Van mở hoàn toàn 0.02 ÷ 0.5 

Cầm chừng 2 ÷ 4 

 

1FZ – FE 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VS - E2 
Cầm chừng 3.5 ÷ 4.5 

3000v/ph 0.2 ÷ 0.5 

 

Hãng FORD: 

 

LASER (1987 – 1990) 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VS - E2 

Công tắc máy “ON” 2 

Cầm chừng 4 ÷ 5 

Bướm ga mở lớn 7 ÷ 9 

Kiểm tra bộ đo gió loại dây nhiệt 

Bộ đo gió dây nhiệt gồm:  

- Nhiệt điện trở: Dùng để kiểm tra nhiệt độ không khí nạp. 

- Dây nhiệt làm bằng platin đặt trên đường ống nạp, nơi dòng không khí nạp đi 

vào. 

- Mạch điều khiển điện tử. 

 



Bài 2: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       85 

Tùy theo kiểu xe và đời xe mà số lượng cực của bộ đo gió loại dây nhiệt sẽ khác 

nhau. Cần chú ý là điện áp nguồn cung cấp cho bộ đo gió loại dây nhiệt là điện áp 

12V.  

Trong đó chủ yếu là ba chân: 

   +B: Chân nguồn được nối từ rơle chính đến. 

 E2G: Chân mát của cảm biến. 

 VG: Tín hiệu xác định khối lượng khí nạp. 

Một số bộ đo gió có thêm các chân khác như: THA, E2, Vcc, A/F... 

Kiểm tra mạch điện nguồn cung cấp cho bộ đo gió. 

Mạch điện bộ đo gio. 

 
Cách kiểm tra: 

Bước 1: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 2: Tháo giắc cắm đến bộ do gió. 

Bước 3: Dùng đồng hồ đo, kiểm tra điện áp cực +B với mát: điện áp tiêu chuẩn 

là12V. 

 

Bước 4: Bật công tắc máy về vị trí “OFF”. 

Bước 5: Kiểm tra thông mạch giữa cực E2G và mát thân xe. 
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Kiểm tra tín hiệu VG 

Bước 1: Nối giắc cắm đến bộ đo gió. 

Bước 2: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 3: Đo điện áp cực VG với E2G. 

Bước 4: Thổi không khí qua bộ đo gió, quan sát sự thay đổi điện áp VG. Nếu 

điện áp VG không tăng thì thay bộ đo gió. 

 

 

Tiêu chuẩn điện áp VG của một số xe: 

Hãng TOYOTA:  

Kí hiệu và vị trí các cực bộ đo gió của hãng TOYOTA thay đổi tùy theo kiểu xe 

và đời xe. Thường thì có 5 cực là: +B, VG, THA, E2, E1. 
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1MZ – FE (1997-2003) 

A - Tín hiệu bộ đo gió. 

B - Nguồn 12V cung cấp cho 

bộ đo gió. 

C - Mát bộ đo gió E1. 

D - Tín hiệu cảm biến nhiệt 

độ khí nạp THA. 

E - Cảm biến nhiệt độ không 

khí E2. 

 
A- VG                          D- THA 

B- +B                           D- E2 

C- E1 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 Cầm chừng, tay số ở vị trí N hoặc P 1.1 ÷ 1.5 

 

1FZ – FE (1995-1998) 

1- Nguồn 12V từ rơle chính  

     cung cấp cho bộ đo gió. 

2- Tín hiệu bộ đo gió VG. 

3- Tín hiệu cảm biến nhiệt độ  

không khí nạp THA. 

4- Mát cảm biến E2. 

5- Mát cảm biến E1. 

 
     5-  E1                   2- VG           

     4-  E2                   1- +B 

     3-  THA 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 Tốc độ cầm chừng 1.3 ÷ 2.4 

 

Hãng NISSAN: 

Số lượng và vị trí của bộ đo gió thay đổi theo từng loại xe và đời xe. 

NISSAN NAVARA/1992-2003 

 

1 – VG 

2 – E2 

3 – +B 

 

  

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 

Công tắc máy “ON” > 1.0 

Cầm chừng 1.3 ÷ 1.7 

2500v/phút 1.7 ÷ 2.1 

4000v/phút 1.3 ÷4 

Loại xe/năm sản 

xuất 
Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

MAXIMA/92 VG – E2G Cầm chừng 1.0 ÷ 2.0 

NX & 

SENTRA1.6L/92 
VG – E2G Cầm chừng 0.8 ÷ 3.0 

NX & SENTRA 

2.0/92 
VG – E2G Cầm chừng 1.3 ÷ 2.1 

300 ZX/92 VG – E2G Cầm chừng 0.8 ÷ 1.6 
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ATIMA/93 VG – E2G Công tắc “ON” 0.2 

MAXIMA/93 VG – E2G Công tắc “ON” < 0.4 

NX & SENTRA/93 VG – E2G Công tắc “ON” < 1.0 

PATHFINDER & 

PICKUP/93 
VG – E2G Công tắc “ON” < 1.0 

QUEST/93 VG – E2G Công tắc “ON” < 0.5 

240 SX/93 VG – E2G Công tắc “ON” # 0.2 

300ZX/93 VG – E2G Công tắc “ON” # 0.8 

MAXIMA/97 VG – E2G 
Công tắc “ON” < 1.0 

Cầm chừng 1.0 ÷ 1.7 

ALTIMA/97 VG – E2G 
Công tắc “ON” < 1.0 

Cầm chừng 1.0 ÷ 1.7 

ALTIMA/98 VG – E2G 
Cầm chừng 1.2 ÷ 1.5 

2500v/phút 1.9 ÷ 2.3 

MAXIMA/98 VG – E2G 
Cầm chừng 1.0 ÷ 1.7 

2500v/phút 1.5 ÷ 2.1 

SENTRA1.6L/98 VG – E2G 
Cầm chừng 1.0 ÷ 1.7 

2500v/phút 1.7 ÷ 2.1 

SENTRA2.0L/98 VG – E2G 
Cầm chừng 1.8 ÷ 2.4 

2500v/phút 1.8 ÷ 2.4 

ALTIMA/99 VG – E2G 
Cầm chừng 1.2 ÷ 1.5 

2500v/phút 1.9 ÷ 2.3 

MAXIMA/99 VG – E2G 
                          Cầm chừng                            1.0 ÷ 1.7 

                          2500v/phút                            1.5 ÷ 2.1 

NISSAN BLUEBIRD/1993-1997 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Cầm chừng 0.85 ÷ 1.35 

2000v/ph 1.3 ÷ 1.8 

 

ISSAN PUTSAR/1995-2000 

 

1 – VG 

2 – E2 

3 – +B 

 
 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Cầm chừng 1.3 ÷ 1.7 

2000v/phút 1.7 ÷ 2.1 

 

NISSAN PUTSAR/2000-2003 
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1 – VG 

2 – Vcc 

3 – E2 

4 – +B 

5 – E1  

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Cầm chừng 1.0 ÷ 1.7 

2500v/phút 1.5 ÷ 2.1 

 

NISSAN SKYLINE/1986-1990 

1 – E2 

2 – E1 

3 – Vg 

4 – Dây làm sạch 

5 – +B 

6 – A/F 
 

 

Cực đo Điều kiện Thông số 

1 và 6 Công tắc“OFF” 500 (), không đúng thì hiệu chỉnh 

Dây làm sạch 

Động cơ chạy 0 V 

Công tắc“OFF” 

sau 5 giây 
6 V trong 1 giây 

VG – E2 Công tắc “ON” 1.4 ÷ 1.8 V 

 

Hãng KIA:  

Loại xe/năm sản 

xuất 
Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

SEPHIA/96 

VG – E2G 

Công tắc “ON” < 1.0 

Cầm chừng 1.0 ÷ 2.0 

SPORTAGE/97 
Cầm chừng 0.9 ÷ 1.1 

3300v/phút 1.8 ÷ 2.0 

 

Hãng MAZDA: 

Loại xe/năm sản 

xuất 
Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

MPV/98 

VG – 

E2G 

Công tắc “ON” 0.5 

Cầm chừng 1.0 ÷ 2.0 

MILLENIA/98 
Công tắc “ON” 1.0 ÷ 1.5 

Cầm chừng 1.5 ÷ 2.5 

626-2.0L/98 
Công tắc “ON” 0.02 

Cầm chừng 0.6 ÷ 1.1 

626-2.5L/98 
Công tắc “ON” < 1.0 

Cầm chừng 1 ÷ 2 

MIATA/99 
Công tắc “ON” 1.5 

Cầm chừng 1.9 ÷ 2.0 
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626-2.0/99 
Công tắc “ON” 0.02 

Cầm chừng 0.6 ÷ 1.1 

626-2.5L/99 
Công tắc “ON” < 1.0 

Cầm chừng 1 ÷ 2 

 

MAZDA 323/ 1992-1997 (2.0L) 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Công tắc “ON” 1 ÷ 1.5 

Động cơ chạy 1.5 ÷ 5 

MAZDA 121/ 1996-2000 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Công tắc “ON” 0.7 ÷ 2.0 

Cầm chừng 1 ÷ 2 

 

MAZDA 323/ 1998-2003 (1.6L) 

1 –+B 

2 – E1 

3 – VG 

4 – THA 

5 –  E2 
 

 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Công tắc “ON” < 1 

Cầm chừng 0.7 ÷ 1.7 

 

MAZDA 323/ 1998-2003 (1.8 L) 

1 – E1 

2 – VG 

3 – +B 

 
Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Công tắc “ON” 1.3 ÷ 1.5 

Cầm chừng 1.5 ÷ 2.5 

 

MAZDA 121/ 2001-2002 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Công tắc “ON”  1.4 

Cầm chừng 1.9 

 

MAZDA 323/ 2001-2004 (2.0L) 

1 – E1 

2 – VG 

3 – +B 
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Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Công tắc “ON” 0.9 ÷ 2.0 

Cầm chừng 1.5 ÷ 2.5 

 

Hãng HUYNDAI: 

ACCENT, ELANTRA, TIBURON SONATA/1999 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2G 

Cầm chừng, 800v/phút 0.7 ÷ 1.1 

3000v/phút 1.3 ÷ 2.0 

Cầm chừng 700v/phút 0.5 

2000v/phút 1.0 

 

ELANTRA 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Cầm chừng 0.7 ÷ 1.0 

3000v/phút 1.3 ÷ 2.0 

 

SONATA/1998-2003 

1 – +B 

2 – VG 

3 – E2 
 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 

Công tắc “ON” 0 

Cầm chừng 0.5 

3000v/phút 1.0 

 

Hãng FORD: 

FORD LASER/1999-2001 

1 – E2 

2 – VG 

3 –  +B 

 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 
Công tắc “ON” 1.3 ÷ 1.5 

Cầm chừng 1.5 ÷ 2.5 

 

FORD LASER /2001-2002 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 Công tắc “ON” 0.9 ÷2.0 
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FORD MONDEO/1997-1998 

 
Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

VG – E2 

Cầm chừng 0.5 ÷ 0.7 

2000v/phút 1.3 

3000v/phút 1.5 

 

Kiểm tra bộ đo gió loại Karman 

Bộ đo gió loại Karman đo lượng không khí nạp đi vào động cơ bằng cách dùng 

dòng xoáy Karman để xác định lưu lượng không khí nạp. Tín hiệu KS và tín hiệu số 

vòng quay động cơ dùng để xác định thời gian phun cơ bản. Trong bộ đo gió còn tích 

hợp thêm cảm biến nhiệt độ không khí nạp và cảm biến áp suất đường ống nạp. 

Bộ đo gió loại karman có hai kiểu: 

Kiểu karman siêu âm. 

Kiểu karman quang. 

Bộ đo gió loại Karman kiểu quang. 

Hãng TOYOTA: 

Bước 1: Tháo giắc cắm đến bộ đo gió Karman kiểu quang. 

Bước 2: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 3: Kiểm tra điện áp nguồn cung cấp cho bộ đo gió (điện áp tiêu chuẩn là 

Vc = 5V). 

Bước 4: Kiểm tra điện áp giữa cực KS với cực E2 (điện áp tiêu chuẩn là khoảng 

5V). 

Cầm chừng 1.5 ÷ 2.5 
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Bước 5: Kiểm tra sự thông mạch của cực E2 với mát thân xe. 

Bước 6: Dùng máy đo xung, kiểm tra tần số xung khi thổi một dòng không khí đi 

qua bộ đo gió. 

Bước 7: Nếu không có xung thì thay bộ đo gió mới. 

Hãng MITSUBISHI:  

 

Sơ đồ cực của cảm biến Karman quang của hãng MITSUBISHI 

    1- Nguồn 5V từ ECU cung cấp cho cảm biến áp suất không khí nạp  Vcc. 

    2- Tín hiệu của cảm biến áp độ cao. 

    3- Tín hiệu KS. 

    4- Nguồn 12V cấp từ rơle điều khiển động cơ. 

    5- Mát của cảm biến. 

    6- Tín hiệu cảm biến nhiệt độ không khí nạp THA. 

    7- Nối với ECU. 

    8- Không sử dụng. 

Kiểm tra:  

Bước 1: Tháo giắc cắm đến bộ đo gió. 

Bước 2: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 3: Kiểm tra điện áp nguồn cung cấp đến bộ đo gió (điện áp tiêu chuẩn là 

12V). 
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Bước 4: Kiểm tra điện áp giữa cực KS với cực E2 (điện áp tiêu chuẩn là 5V). 

Bước 5: Kiểm tra sự thông mạch giữa cực E2 với mát thân xe. 

Bước 6: Dùng máy đo xung, kiểm tra tần số xung khi thổi một dòng không khí đi  

qua bộ đo gió. 

Bước 7: Nếu không có xung thì thay bộ đo gió mới. 

 

 

Kiểm tra bộ đo gió kiểu quang bằng đèn Led:  Đấu Led với bộ đo gió theo sơ đồ bên 

dưới và tiến hành kiểm tra. 

Kiểm tra: 

Bước 1: Nối cực +B của bộ đo gió với cực (+) ắc quy. 

Bước 2: Nối cực E2 với cực (–) ắc quy. 

Bước 3: Nối cực KS với cực (+) ắc quy qua một đèn Led và một điện trở 1 k 

(xem  hình 23). 

Bước 4: Thổi không khí qua bộ đo gió, quan sát sự chớp tắt liên tục của Led.  

Bước 5: Dùng thiết bị đo xung để kiểm tra tần số xung. 
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Bộ đo gió Karman kiểu siêu âm. 

Sơ đồ chân bộ đo gió Karman kiểu siêu âm. 

 Sơ đồ chân của bộ đo gió: 

 

 1- Tín hiệu KS của bộ đo gió. 

 2- Nguồn 12V cung cấp cho bộ đo gió. 

 3- Nguồn 5V cung cấp cho cảm biến độ cao. 

 4- Mát cảm biến E2. 

 5- Tín hiệu cảm biến độ cao HAC. 

 6- Tín hiệu cảm biến nhiệt độ không khí nạp.  

Kiểm tra bằng đồng hồ đo: 

Kiểm tra: 

Bước 1: Tháo giắc cắm đến bộ đo gió Karman kiểu siêu âm. 

Bước 2: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 3: Kiểm tra điện nguồn cung cấp đến bộ đo gió (điện áp tiêu chuẩn là12V). 

Bước 4: Kiểm tra điện áp giữa cực KS và cực E2 (điện áp tiêu chuẩn là 5V). 

Bước 5: Kiểm tra sự thông mạch giữa cực E2 và mát thân xe. 

Bước 6: Thổi không khí qua bộ đo gió. 

Bước 7: Dùng máy đo xung kiểm tra tần số xung khi thổi không khí. 

Bước 8: Nếu không có xung thì thay bằng bộ đo gió mới. 
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Kiểm tra bộ đo gió bằng đèn Led: 

 

Kiểm tra: 

Bước 1: Nối cực số 2 (+B) của bộ đo gió với cực (+) của ắc quy. 

Bước 2: Nối cực số 4 (E2) với cực (–) của ắc quy. 

Bước 3: Nối cực số 2 (KS) với cực (+) ắc quy qua một đèn Led và một điện trở 

1k. 

Bước 4: Thổi không khí qua bộ đo gió, kiểm tra sự chớp tắt liên tục của đèn Led. 

Bước 5: Dùng thiết bị đo xung để kiểm tra tần số xung. 

Kiểm tra Cảm biến chân không 

Cảm biến chân không (hay còn gọi là cảm biến MAP) là loại cảm biến đo áp suất 

không khí trong đường ống nạp từ đó tính ra lượng không khí nạp vào xy lanh động 

cơ.  

Cảm biến có 3 cực: 

Vc:   Nguồn 5V từ ECU cung cấp cho cảm biến. 

E2:    Mát cảm biến. 

PIM: Tín hiệu xác định lưu lượng khí nạp. 
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Kiểm tra điện áp cung cấp nguồn cho cảm biến. 

Kiểm tra: 

Bước 1: Tháo giắc nối đến cảm biến. 

Bước 2: Kiểm tra điện áp giữa cực Vc với cực E2 (điện áp tiêu chuẩn là 5V). 

Bước 3: Bật công tắc máy về vị trí “OFF”. 

Bước 4: Kiểm tra sự thông mạch của cực E2 với mát thân xe. 

Bước 5: Nối giắc cắm vào cảm biến. 

 

 Giá trị điện áp Vc của một số xe: 

Hãng TOYOTA: 

Cực đo Điện áp (V) 

Vcc – E2 4.7 ÷ 5.6 

 

Hãng HONDA: 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

Vc – E2 Công tắc “ON” 4.5 ÷ 5.5 

 

Hãng HUYNDAI: 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

Vcc – E2 Công tắc “ON” 5 

 

Kiểm tra điện áp chân PIM: 

TOYOTA: 

Kiểm tra: 

Bước 1: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 2: Kiểm tra điện áp giữa cực PIM với cực E2 (điện áp tiêu chuẩn khoảng 3.6V). 

Bước 3: Dùng bơm tay để bơm chân không đến cảm biến. 

Bước 4: Quan sát sự thay đổi điện áp trên đồng hồ đo. 
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  Điện áp tiêu chuẩn (đo giữa chân PIM – E2): 

 

Độ chân không 

cung cấp: kPa/ 

mmHg/ in.Hg 

13.3/ 

100/ 

3.94 

26.7/ 

200/ 

7.87 

40/ 

300/ 

11.81 

53.5/ 

400/ 

15.75 

66.7/ 

500/ 

19.69 

Độ sụt áp (V) 0.3 ÷ 0.5 0.7 ÷ 0.9 1.1 ÷ 1.3 1.5 ÷ 1.7 1.9 ÷ 2.1 

 

4A – FE/1988-1995; 7A – FE/1994-1998 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 Công tắc “ON” 3.3 ÷ 3.9 

 

5S– FE/1993-1997;1997-2003 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 Công tắc “ON” 3.3 ÷ 3.9 

 

1FZ – FE/1998-2003 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 3.3 ÷ 3.9 

Độ chân không 26.7 kPa 2.5 ÷ 3.1 

 

Hãng HONDA: 

Kiểm tra: 

Bước 1: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 
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Bước 2: Kiểm tra điện áp giữa cực PIM với cực E2 (điện áp tiêu chuẩn khoảng 

3.0V). 

Bước 3: Dùng bơm tay để bơm chân không đến cảm biến. 

Bước 4: Quan sát sự thay đổi điện áp trên đồng hồ đo. 

 

 
F22A5/1989-1993 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Cầm chừng 1  ÷ 1.5 

Bướm ga mở lớn 4  ÷ 4.5 

 

A20A  2.0/1986-1989 (4xylanh) 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 3.3  ÷ 3.9 

Độ chân không 26.7 kPa 2.5 ÷ 3.1 

 

CIVIC/1993-1995 (D15B7 4 xylanh) 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 Công tắc máy “ON” 3 

 

INTEGRA/1990-1993 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 3 

Cầm chừng 1.3 

 

PRELUDE  H23A1/1991-1996 

Cực đo Độ chân không (mmHg) Điện áp (V) 

PIM – E2 

0 3 

100 2.5 

200 2.1 

300 1.8 

400 1.5 
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500 1.2 

600 0.8 

700 0.5 

 

Điện áp tiêu chuẩn (PIM – E2) 

Hãng HUYNDAI: 

MẪU XE Tốc độ  (vòng/ phút) Điện áp (V) 

   ACCENT, 

ALANTRA & 

TIBURON 

Cầm chừng (800v/p) 0.7 ÷ 1.1 

  3000v/p 1.3 ÷  2.0 

SONATA 
Cầm chừng (700v/p) 0.5 

2000v/p 1.0 

 

ACCENT/2000-2003 

1- PIM 

2- Vcc 

3- THA 

4- E2 

 

 
 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

Vcc – E2 Công tắc “ON” 5 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 4 ÷ 5 

Cầm chừng 0.5 ÷ 2 

COUPE/1996-2001 

1- E2 

2- PIM 

3- Vcc 

 

 

 

3 2 1 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 4 ÷ 5 

Cầm chừng 0.5 ÷ 2 

 

COUPE/1996-2001 

1- E2 

2- PIM 

3- Vcc 

 

 

 

3 2 1 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 4 ÷ 5 

Cầm chừng 0.5 ÷ 2 

 

EXEL/1992-1994 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 4.5 ÷ 5 

Cầm chừng 1 ÷ 1.5 
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ELANTRA/2000-2003 

1- PIM 

2- Vcc 

3- THA 

4- E2 
 

 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 4 ÷ 5 

Cầm chừng 0.6 ÷ 2 

Hãng NISSAN: 

Các mẫu xe 1999 
    Điện áp (V) ở tốc độ cầm 

chừng 

Điện áp (V) ở 

2500v/p 

ALTIMA 1.2-1.5 1.9 ÷ 2.3 

FRONTIER 4 

xilanh 
0.9 ÷ 1.8 1.9 ÷ 2.3 

FRONTIER V6 1.0 ÷ 1.7 1.7 ÷ 2.3 

MAXIMA 1.0 ÷ 1.7 1.5 ÷ 2.1 

BATHFINDER 1.0 ÷ 1.7 1.7 ÷ 2.3 

QUEST 1.0 ÷ 1.7 1.7 ÷ 2.3 

SANTRA 1.6L 1.0 ÷ 1.7 1.7 ÷ 2.1 

SANTRA 2.0L 1.3 ÷ 1.7 1.8 ÷ 2.4 

 

NISSAN NAVARA/2001-2003 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 Cầm chừng  2 

 

PULSAR/1987-1991 

A- E2 

B- PIM 

C- Vcc 
 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 4.6 

Cầm chừng 1 ÷ 2 

 

Hãng FORD: 

FORD TRANSIT/1996-2000 

Cực đo Điều kiện Điện áp (V) 

PIM – E2 
Công tắc “ON” 0.7 

Cầm chừng 0.7 
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Tốc độ chậm 1.5 

Tốc độ cao 1.75 

 

Hãng HONDA/1999: 

MODEL 
Độ chân không 

(inch.mmHg) 
Điện áp (V) 

ACCORD & 

ODYSSEY 

0 0 

30 5 

CIVIC, CRV & 

PRELUDE 

5 2.5 

10 2.0 

15 1.5 

20 1.0 

25 0.5 

 

Hãng KIA 1999: 

Tốc độ Điện áp (V) 

Cầm chừng 0.8 ÷ 1.2 

3300v/phút 1.8 ÷ 2.0 

Tăng tốc 3.5 ÷ 4 

 

KIA SPETRA 

Tốc độ  (vòng/phút) Điện áp (V) 

Cầm chừng 0.8 ÷ 1.2 

3300v/phút 1.8 ÷ 2.0 

 

Hãng MAZDA/1999: 

MODEL Trạng thái Điện áp (V) 

MIATA 
Công tắc “ON” 1.5 

Cầm chừng 1.9 ÷ 2.0 

MILLENIA 
Công tắc “ON” 1.3 ÷ 1.5 

Cầm chừng 1.5 ÷ 3.0 

PROTEGE 1.6L 
Công tắc “ON” 0.9 ÷ 2.0 

Cầm chừng 1.7 ÷ 2.0 

 PROTEGE 1.8L 
Công tắc “ON” 0.2 ÷ 1.0 

Cầm chừng 0.2 ÷ -2.0 

626 2.0L 
Công tắc “ON” 0.2 

Cầm chừng 0.6 ÷ 1.1 

626 2.5L 
Công tắc “ON” <1.0 

Cầm chừng 1.0 ÷ 2.0 

 

Hãng INFINITI/1999: 

MODEL Trạng thái Điện áp (V) 

G20 Công tắc “ON”, động cơ “OFF” <1.0 
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Cầm chừng 1.3 ÷ 1.7 

2500v/phút 1.8 ÷ 2.4 

I30 

Công tắc “ON”, động cơ “OFF” <1.0 

Cầm chừng 1.0 ÷ 1.7 

2500v/phút 2.1 

Q45 

Công tắc “ON”, động cơ “OFF” <1.0 

Cầm chừng 1.0 ÷ 1.7 

2500v/phút 1.5 ÷ 2.1 

 

Hãng ACCURA/1997: 

Loại  xe Điện áp (V) 

SLX TROOPER 0.65  4.8 

 

Hãng BMW: 

Động cơ Cực đo Điện trở () 

6 xilanh 
5 và 6 3 ÷ 4 

1 và 5 16300 

 

Hãng SUZUKI/1999: 

Động cơ 
Độ cao (so với mực nước biển-

m) 

Độ chân không 

In.mmHg 

Điện 

áp(V) 

ESTEEM 
0 ÷ 200 28 ÷ 30 3.1 ÷ 3.6 

2001 ÷ 5000 25 ÷ 28 2.8 ÷ 3.4 

SWIFT 
5001 ÷ 8000 22 ÷ 25 2.6 ÷ 3.1 

8001 ÷ 10000 20 ÷ 25 2.4 ÷ 2.9 

 

MODEL Trạng thái Cực đo Điện áp (V) 

VITARA 1.6L 

&2.0L 

Công tắc “ON”,  

động cơ “OFF” 
C51/3/10 và mát 1.0 ÷ 1.6 

Cầm chừng C51/3/10 và mát 1.7 ÷ 2.0 

GRAND 

VITARA 2.5L 

 

Công tắc “ON”,  

động cơ “OFF” 
B20 và B23 0.5 ÷ 1.0 

Cầm chừng B20 và B23 1.5 ÷ 1.8 

Kiểm tra cảm biến vị trí cánh bướm ga.  

Kiểu tiếp điểm. 

Đây là kiểu điều khiển ON-OFF. Khi trục bướm ga xoay sẽ làm cho cam trong 

cảm biến xoay theo, tiếp điểm di chuyển dọc theo rãnh để xác định vị trí tải động cơ và 

gởi tín hiệu về ECU. 

 Kiểu tiếp điểm có nhiều kiểu: hai tiếp điểm, ba tiếp điểm và nhiều tiếp điểm. 

Thông dụng nhất là kiểu có hai tiếp điểm, nó có 3 cực: 

IDL: Xác định vị trí cầm chừng. 

PSW: Xác định vị trí tải lớn. 

E2: Mát của cảm biến. 
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Ở tốc độ cầm chừng, cánh bướm ga đóng, tiếp điểm IDL nối với E2. Khi bướm 

ga mở khoảng 70 đến 80 tiếp điểm cầm chừng mở. ECU sử dụng tín hiệu này để điều 

khiển lượng nhiên liệu phun, làm giàu hỗn hợp khi tăng tốc, hiệu chỉnh thời điểm đánh 

lửa và điều khiển van ISC (Idle Speed Control). 

- Điện áp cực IDL = 0 

- Điện áp cực PSW = 5 vôn 

Khi bướm ga tiếp tục mở, tiếp điểm di động E2 tách tiếp điểm cầm chừng.  

Đây chính là chế độ tải trung bình, ở chế độ này ECU điều khiển động cơ chạy 

tiết kiệm, tỉ lệ A/F = 14,7/1. 

- Điện áp tại cực IDL= 5 vôn. 

- Điện áp tại cực PSW= 5 vôn. 

Khi tiếp điểm cầm chừng mở, đây chính là chế độ tăng tốc. ECU điều khiển làm 

giàu hỗn hợp tức thời để động cơ tăng tốc tốt. 

Khi bướm ga mở lớn, tiếp điểm E2 được nối với tiếp điểm PSW, ECU nhận biết 

tín hiệu này và điều khiển làm giàu hỗn hợp để công suất động cơ phát ra là lớn nhất. 

- Điện áp tại cực IDL= 5 vôn. 

- Điện áp tại cực PSW= 0 vôn. 

Tín hiệu cầm chừng còn dùng để cắt nhiên liệu khi giảm tốc nhằm tiết kiệm 

nhiên liệu và chống ô nhiểm. 

- Điện áp cực IDL= 0 vôn 

- Tín hiệu số vòng quay động cơ Ne lớn hơn qui định. 

Kiểu tuyến tính. 

Kiểu 1: Có tiếp điểm cầm chừng. 

Sơ đồ cực của cảm biến: 

 

Nguồn điện từ ECU cung cấp cho cảm biến qua hai cực: 
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- 5 vôn từ cực VC của ECU đến cực VC của cảm biến. 

- 5 hoặc 12 vôn qua một điện trở từ cực IDL của ECU đến cực IDL của cảm biến. 

Khi cánh bướm ga đóng hoàn toàn, con trượt ở phía trên nối cực IDL với E2, nên 

điện áp tại cực IDL là 0 vôn, tín hiệu này được ECU xác định. 

Khi cánh bướm ga mở, ECU dùng tín hiệu điện áp tại cực VTA để xác định từng 

vị trí mở của bướm ga. Tín hiệu điện áp tại cực VTA càng tăng khi bướm ga mở càng 

lớn. Tín hiệu điện áp VTA phụ thuộc vào vị trí con trượt bên dưới, khi bướm ga mở 

càng lớn thì con trượt tiến gần đến cực VC, nên điện áp tại cực VTA gia tăng theo qui 

luật đường thẳng. 

 

 

Kiểu 2: Không có tiếp điểm cầm chừng. 

Để đơn giản nhà chế tạo bỏ cực IDL ở cảm biến vị trí cánh bướm ga và sử dụng  

tín hiệu VTA để xác định vị trí cầm chừng và các vị trí khác khi bướm ga mở. 

Sơ đồ cực của cảm biến: 

 

Kiểu 3: Hai cảm biến vị trí bướm ga. 

Ở các động cơ có sử dụng cảm biến bàn đạp ga để tăng độ tin cậy của cảm biến 

vị trí bướm ga, người ta sử dụng hai cảm biến  vị trí bướm ga. Hai cảm biến này có đặc 

tính khác nhau, mục đích là để ECU nhận biết được sự làm việc bất thường của cảm 

biến bướm ga trong quá trình làm việc bằng cách so sánh hai đường đặc tính này. 

Sơ đồ cực của cảm biến: 
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Kiểm tra:   Dùng đồng hồ đo VOM để đo điện áp và kiểm tra các hư hỏng theo 

bảng sau: 

Điện áp và % trăm vị trí bàn đạp ga 

Vùng hỏng Không đạp ga Đạp ga 

VTA VTA2 VTA VTA2 

0% 0V 0% 0V Hở mạch Vc 

0% 2.0 ÷ 2.9 V 0% 4.6 ÷ 5.1 V 
VTA hở mạch hoặc 

chạm mát 

8 ÷ 20% 0 V 64 ÷ 96% 0V 
VTA2 hở mạch hoặc 

chạm mát 

100% 5V 100% 5V E2 hở mạch 

 

3. Kiểu phần tử Hall. 

Kiểu phần tử Hall có đặc điểm là độ tin cậy rất cao. Điện áp ra từ  Hall phụ thuộc 

vào mật độ và chiều từ trường xuyên qua nó. Khi mật độ từ thông qua Hall càng cao 

thì điện áp  phát ra sẽ càng lớn. 

Sơ đồ mạch điện cảm biến vị trí bướm ga kiểu phần tử HALL: 

 

 

Kiểm tra. 
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- Xoay contact máy On. 

- Kiểm tra nguồn 5 vôn cung cấp đến cực VC – E2. 

- Tháo giắc gim điện đến cảm biến bướm ga. Kiểm tra nguồn 5 vôn từ ECU cung 

cấp đến cực VTA1 và VTA2. 

- Lắp giắc gim điện. Kiểm tra điện áp tại cực VTA khi vị trí bướm ga thay đổi. 

Kiểm tra cảm biến kích nổ 

Cảm biến kích nổ được kí hiệu là KNK, dùng để xác định hiện tượng kích nổ xảy 

ra trong các xy lanh động cơ. ECU dùng tín hiệu này để điều khiển đánh lửa trễ cho 

đến khi hiện tượng kích nổ không xảy ra. 

 

Kiểm tra điện trở. 

Bước 1:  Tháo giắc gim cảm biến. 

Bước 2:  Đo điện trở cực KNK và mát, điện trở phải là vô cùng. 

Bước 3:  Nếu điện trở  không đúng thì thay cảm biến. 

Kiểm tra xung cảm biến. 

Bước 1:  Cho động cơ hoạt động. 

Bước 2:  Dùng thiết bị kiểm tra xung để kiểm tra cảm biến kích nổ. 

Bước 3:  Nếu động cơ có thể hiệu chỉnh được thời điển đánh lửa thì điều chỉnh 

tăng góc đánh lửa sớm, lên ga đột ngột và quan sát xung điện áp phát ra từ cảm biến. 

 

Kiểm tra mạch điện của cảm biến ôxy  
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Cảm biến ôxy được bố trí trên đường ống thải, dùng để nhận biết nồng độ ôxy 

trong khí thải, từ đó xác định tỉ lệ nhiên liệu và không khí trong buồng đốt động cơ. 

Cảm biến oxy kí hiệu là OX. Trong 1 động cơ người ta sử dụng 1 hoặc 2 cảm biến 

oxy. Ở các xe có trang bị đầu chẩn đoán OBD II được trang bị 2 cảm biến oxy: 1 phía 

trước và 1 phía sau của bộ lọc khí thải.  

Cảm biến oxy làm việc trong một khoảng hẹp  kiểu cũ. 

Cảm biến oxy làm việc trong một khoảng rộng còn gọi là cảm biến A/F. 

 

 

Cảm biến ô xi kiểu cũ. 

Kiểm tra điện áp. 

 

Hàm lượng oxy trong khí 

thải 
Điện áp phát ra Tỉ lệ hỗn hợp 

Thấp Cao trên 0.45 V Giàu 

cao Thấp dưới 0.45V Nghèo 

 

Toyota 3VZ-FE 

Đây là động cơ chữ V, mỗi hàng xy lanh được bố trí 1 cảm biến oxy. Sử dụng 

đồng hồ đo điện áp có thang đo từ 0  20V. Hoặc đồng hồ chỉ thị bằng kim hoặc đồng 

hồ số có thang đo dạng cột. 

Bước 1: Khởi động và cho động cơ hoạt động ở số vòng quay 2500 v/p. 

Bước 2: Nối tắt cực TE1với E1 ở đầu chẩn đoán. 

Bước 3: Dùng đồng hồ đo điện áp ở cực VF1 

Bước 4: Kim đồng hồ phải dao động tối thiểu 8 lần trong 10 giây. 

Bước 5: Tương tự kiểm tra cảm biến oxy thứ 2. 
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Bước 6:  Nếu đồng hồ dao động bé hơn 8 lần trong 10 giây thì: Giữ cho động cơ 

hoạt động ở số vòng quay 2500 v/p. Tháo dây nối cực TE1 và E1 ra khỏi đầu chẩn 

đoán. Đọc điện áp tại cực VF1. Nếu điện áp là 0V thì thay mới cảm biến oxy, nếu điện 

áp là 5V  hỗn hợp quá giàu. 

Toyota 5S-FE: 

Đây là loại động cơ sử dụng cảm biến oxy kiểu nung nóng. 

Bước1: Cho động cơ hoạt động để đạt được nhiệt độ hoạt động bình thường. 

Bước 2: Nối vôn kế tới cực OX1 và E1 của đầu chẩn đoán. 

Bước 3: Cho động cơ hoạt động ở tốc độ 1500 v/p trong 3 phút. 

Bước 4: Nâng tốc độ động cơ lên từ từ đến 4000 v/p. 

Bước 5: Quan sát điện áp giữa 0 tới 1 V: 8 lần / 10 giây. 

Bước 6: Kiểm tra điện trở của dây nung nóng cảm biến oxy: 11  16 ở nhiệt 

độ 20C. 

 

Misubishi L300 

Bước 1:  Cho động cơ hoạt động để đạt được nhiệt độ bình thường. 
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Bước 2:  Giữ cho động cơ hoạt động ở số vòng quay 2200 v/p. 

Bước 3:  Đo điện áp tại cực OX, kim đồng hồ dao động quanh trị số 0.45V. 

 

Nissan 200SX 

Bước 1:  Cho động cơ hoạt động để đạt được nhiệt độ bình thường, dừng động 

cơ. 

Bước 2:  Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 3:  Nối tắt cực Check và Ignition (+B) ở đầu chẩn đoán trong 2 giây. 

 

 

Bước 4:  Tháo dây nối cực Check và Ignition (+B). 

Bước 5:  Khởi động động cơ và giữ ở số vòng quay 2000 v/p. 

Bước 6:  Kiểm tra sự chớp của đèn Check Engine : 5 lần trong 10 giây. 

Kiểm tra xung. 

Bước 1:  Khởi động động cơ. 

Bước 2:  Cho động cơ hoạt động ở số vòng quay 2500 v/p trong 3 phút. 

Bước 3:  Dùng thiết bị kiểm tra xung tín hiệu phát ra từ cảm biến oxy. 

Cảm biến A/F 

Cảm biến tỉ lệ không khí và nhiên liệu (A/F) có khoảng làm việc rộng hơn cảm 

biến oxy (kiểu cũ). Nó dùng để phát hiện nồng độ oxy trong khí thải nhưng có cấu trúc 

khác và đặc tính cũng khác cảm biến oxy (kiểu cũ). Ưu điểm của cảm biến A/F là tín 

hiệu cảm biến rộng, phát hiện nhanh và điều chỉnh chính xác hơn cảm biến oxy (kiểu 

cũ). Điều này giải quyết tốt hơn vấn đề về ô nhiễm môi trường. 

Nhiệt độ làm việc của cảm biến A/F khoảng 650oC, thời gian xông nóng cảm 

biến A/F loại phẳng khoảng 10 giây, kiểu thường khoảng 30 giây. Cảm biến A/F được 

đặt 1 điện áp không đổi để nhận được 1 điện áp tỉ lệ thuận với nồng độ oxy trong khí 

thải. 
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Kiểm tra điện áp:  Dùng đồng hồ đo VOM  đo điện áp theo các điều kiện trong 

bảng sau đây: 

 

AFR+ < - > E1 Công tắc máy ON 3.3 Vôn 

AFR- < -> E1 Công tắc máy ON 2.0 Vôn 

 

Ngoài ra, cảm biến A/F còn được kiểm tra bằng thiết bị chẩn đoán cầm tay. Khi 

nhiệt độ động cơ bình thường và giữ ở số vòng quay 2500 v/p thì xung cảm biến như 

sau: 

 

Kiểm tra cảm biến tốc độ xe. 

Loại này đang được sử dụng phổ biến ở hãng Toyota, cảm biến được dẫn động bởi trục 

thứ cấp của hộp số. cảm biến bao gồm 1 mạch tích hợp (HIC) với phần tử điện từ 

(MRE) và một vành từ. 
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Cực nguồn 12V hoặc 5V cấp cho cảm biến . 

Cực mát cảm biến. 

Cực nguồn 5V từ ECU cấp cho cảm biến. 

Kiểm tra điện áp 

Bước 1: Tháo giắc gim điện đến cảm biến. 

Bước 2:  Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 3:  Kiểm tra nguồn cung cấp cho cảm biến 12V hoặc 5V. 

Bước 4:  Kiểm tra cực điện áp tín hiệu gần 5V. 

Bước 5: Tháo cảm biến ra khỏi hộp số. 

Bước 6:  Nối lại giắc điện của cảm biến tốc độ xe 

Bước 7:  Xoay trục cảm biến và kiểm tra điện áp tại cực tín hiệu SPD: 0  5V 

 0 5V…. 

 Kiểm tra xung 

Bước 1: Kết nối thiết bị đo xung với cực SPD. 

Bước 2: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 3: Khởi động và quan sát xung trên màn hình. 

 

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát 
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Cảm biến nhiệt độ nước làm mát được kí hiệu: THW, TW, ECT hoặc CTS. 

   

Bước 1: Nung  nóng cảm biến và kiểm tra trị số điện trở thay đổi theo nhiệt độ 

nước làm mát. 

Bước 2: So sánh nhiệt độ nước làm mát đo được theo nhiệt độ nước làm mát. 

Bước 3: Kiểm tra điện áp tại cực THW và E2 khi biến trở thay đổi. 

 

 

Cực Điều kiện Điện áp 

THW – E2 
Contact On - Cảm biến hở mạch 5v 

Contact On - Cảm biến ngắn mạch 0v 

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ không khí nạp. 

Cảm biến nhiệt độ không khí nạp được kí hiệu : THA, TA , IAT hoặc MAT. 

Cảm biến được bố trí sau lọc gió, trên đường ống nạp, phía trước bộ đo gió van 

trượt, bên trong bộ đo gió Karman và dây nhiệt. 

Các bước thực hiện. 
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  Bước 1:  Nung nóng cảm biến và kiểm tra trị số điện trở thay đổi theo nhiệt độ. 

 Bước 2:  So sánh trị số điện trở đo được với nhiệt độ khí nạp. 

 Bước 3:  Đánh giá tình trạng của cảm biến.  

Mạch điện cảm biến 

 Bước 1:  Cung cấp nguồn cho ECU. 

 Bước 2:  Dùng biến trở 20 k thay cho cảm biến nhiệt độ không khí nạp. 

 Bước 3: Kiểm tra điện áp tại cực THA và E2 khi điện trở thay đổi . 

 

Kiểm tra mạch điện tín hiệu khởi động STA. 

Khi khởi động, tín hiệu khởi động từ công tắc máy gởi về ECU ở cực STA dùng 

để: 

Điều khiển lượng phun cơ bản khi khởi động. 

Làm giàu hổn hợp sau khởi động. 

Điều khiển góc đánh lửa sớm ban đầu. 

Điều khiển tốc độ cầm chừng. 

Ngoài ra, tín hiệu ST từ công tắc máy còn dùng để điều khiển rơ le bơm nhiên 

liệu, điều khiển động cơ khởi động. 
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Bước 1: Tháo giắc gim điện đến rơ le khởi động. 

Bước 2: Bật công tắc máy về vị trí ST và kiểm tra điện áp tại cực STA theo bảng 

sau: 

Cực Điều kiện Điện áp 

STA – E1 Contact On 0 Vôn 

STA – E1 Khởi động 12 Vôn 

Kiểm tra tín hiệu G và Ne. 

Tín hiệu G dùng để xác định thời điểm phun nhiên liệu và thời điểm đánh lửa so 

với điểm chết trên ở cuối kì nén. 

Tín hiệu Ne dùng để xác định số vòng quay trục khuỷu, tín hiệu này kết hợp với 

cảm biến lưu lượng khí nạp để xác định lưu lượng phun cơ bản và góc đánh lửa sớm 

cơ bản. Tín hiệu Ne còn gọi là cảm biến số vòng quay động cơ. 

Ở hệ thống đánh lửa dùng bộ chia điện, tín hiệu G và Ne được bố trí trong bộ 

chia điện. Ở hệ thống đánh lửa trực tiếp, tín hiệu G và Ne được bố trí trong một bộ dẫn 

động (giống như Delco nhưng không có bộ chia điện), thường tín hiệu G được bố trí ở 

trục cam còn gọi là cảm biến vị trí trục cam và tín hiệu Ne được bố trí ở đầu trục 

khuỷu hoặc ở bánh đà, còn gọi là cảm biến vị trí trục khuỷu. Ở một số động cơ tín hiệu 

G và Ne có thể lấy chuyển động ở giữa trục khuỷu. Tín hiệu G và Ne có 3 dạng: 

- Cảm biến điện từ. 

- Cảm biến quang.  

- Cảm biến Hall. 

 Cảm biến điện từ. 

Cảm biến điện từ được kiểm tra bởi 3 thông số 

- Điện trở cuộn dây cảm biến. 

- Khe hở từ : 0.2 – 0.4 mm. 
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- Đường dây nối từ cảm biến về ECU. 

 

Kiểm tra xung tín hiệu G và Ne: 

Cho động cơ hoạt động ở chế độ cầm chừng. 

Dùng thiết bị kiểm tra dạng xung của tín hiệu G và Ne. 

Cảm biến quang. 

Cảm biến quang được sử dụng phổ biến ở các hãng Nissan, Mitsubisi, 

Hyundai… cảm biến điểm chết trên (TDC) hay còn gọi là tín hiệu G và cảm biến góc 

độ trục khuỷu (Crank) Ne bao gồm một đĩa nhôm mỏng,  một bộ cảm biến được bố trí 

trong delco và được dẫn động bởi trục cam. 

 

 

Cực 1: +B.    Cực 2: TDC.    Cực 3: Crank.     Cực 4: Mát. 

 



Bài 2: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       117 

Bước 1: Tháo đầu nối điện đến cảm biến quang. 

Bước 2: Bật công tắc máy tới vị trí “ON”. Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho cảm

 biến tại cực số một: 12V. 

Bước 3: Kiểm tra sự thông mạch giữa cực 4 và mát là 0 . 

Bước 4: Kiểm tra điện áp từ ECU cấp đến cực số 2 (TDC) là 5V. Nếu không có, 

kiểm tra đường dây có bị chạmát hoặc có bị đứt mạch không. 

Bước 5: Kiểm tra điện áp từ ECU cấp đến cực số 3 ( Crank) là 5V. Nếu không có

 kiểm tra đường dây từ cực Crank đến ECU. 

Bước 6: Lắp giắc nối điện. Khởi động và kiểm tra tín hiệu xung TDC và Crank. 

Nếu không có xung vuông tín hiệu TDC và Crank, thay mới cảm biến. 

Bước 7: Nếu đo  điện áp, chúng ta thực hiện như sau: 

Chọn thang đo 12V. 

Bật công tắc máy đến vị trí “ON”. 

Đo điện áp tại cực Crank của cảm biến và xoay cảm biến thật chậm, điện áp trên 

đồng hồ đo thể hiện: 5V  0V  5V  0V là cảm biến tốt. 

Tương tự kiểm tra tín hiệu TDC. 

Kiểm tra bằng Led 

Để kiểm tra tín hiệu TDC và Crank, dùng Led kiểm tra như sau: 

Bước 1: Cấp nguồn 12V cho cảm biến. 

Bước 2: Đấu Led để kiểm tra theo sơ đồ: 

 

Bước 3: Xoay cảm biến  các Led sẽ chớp tắt. Led cho tín hiệu Crank có tần số 

chớp tắt nhanh hơn Led cho tín hiệu TDC. 

Bước 4: Nếu Led luôn sáng hoặc luôn tắt  Cảm biến hỏng. 
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Cảm biến HALL: 

 

Kiểm tra:  

Bước 1: Tháo đầu nối điện đến cảm biến Hall. 

Bước 2: Bật công tắc máy đến vị trí “ON”, kiểm tra điện nguồn cấp cho cảm biến

 tại cực số 6 là 12V. 

Bước 3: Kiểm tra sự thông mạch giữa cực số 7 và mát là 0V. 

Bước 4: Kiểm tra điện áp từ ECU cấp đến cực số 5 (Ne) là 5V. Nếu không có 

điện áp, kiểm tra đường dây có bị chạm mát hoặc có bị đứt mạch hay không. 

 

 

Bước 5: Lắp giắc nối điện, khởi động và kiểm tra xung tín hiệu Ne. Nếu không 

có tín hiệu xung vuông thì thay cảm biến mới. 

Bước 6: Nếu đo điện áp chúng ta thực hiện như sau: 

Chọn thang đo 12V. 

Xoay công tắc máy đến vị trí “ON”. 

Đo điện áp tại cực Ne của cảm biến và quay cảm biến thật chậm. Điện áp trên 

đồng hồ đo thể hiện là 5V  0V  5V  0V thì cảm biến còn tốt. 

Kiểm tra bằng Led: 

Để kiểm tra tín hiệu Ne, dùng Led kiểm tra như sau: 
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Bước 1: Cấp nguồn 12V cho cảm biến. 

Bước 2: Đấu Led để kiểm tra theo sơ đồ hình 85. 

Bước 3: Xoay trục cảm biến Led sẽ chớp tắt. 

Bước 4: Nếu Led luôn sáng hoặc luôn tắt  Cảm biến bị hỏng. 

 

 

2.3.2.Tín hiệu điều khiển (đo tín hiệu điều khiển bộ chấp hành) 

Sơ đồ mạch điện điều khiển kim phun theo các bước sau: 

 Đấu mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

 Mạch tín hiệu G và Ne về ECU. 

 Mạch điện nguồn cung cấp cho hệ thống đánh lửa. 

 Mạch tín hiệu IGT. 

 Mạch tín hiệu IGF nếu là hãng Toyota. 

 Mạch điện điều khiển kim phun. 

 Nối cực E01 và E02 của ECU ra mát. 

 Xoay contact máy on. 

 Tạo tín hiệu G và Ne gởi về ECU. 

 Quan sát hoặc dùng cảm giác kiểm tra sự hoạt động của các kim phun. 

Theo sơ đồ bên dưới, hãy cho biết: 

 Các kim phun có điện trở cao hay thấp.  

 Kiểu phun 

 Làm thế nào biết được các kim phun phun theo nhóm. 

 Làm thế nào biết được các kim phun phun theo thứ tự công tác. 
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3. Kiểm tra điện trở của kim phun. 

Các cực Điện trở kim phun 

Hai cực kim phun  

4. Kiểm tra điện áp khi contact máy on. 

Ắc quy  Điện áp 

Cực #10 với mát  V  

Cực 20 với mát  V  

Cực 10 với E01  V 

Cực 20 với E02  V 

Kiểm tra mạch điện dẫn động kim phun. 

Động cơ không nổ hoặc nổ rung có rất nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên nhân 

này là một hoặc tất cả các kim phun không nhấc được.  

 Mạch điện dẫn động kim phun bị lỗi. 

 Van kim bị kẹt. 

 Mất tín hiệu IGF từ  Igniter gởi về ECU (Hãng Toyota). 

Điện nguồn cung cấp đến mỗi cực kim phun được lấy từ rơ le hoặc cực IG contact 

máy, cực còn lại của mỗi kim phun được nối về ECU động cơ ở cực #10, #20 … 

 Tháo giắc điện ra khỏi các kim phun. 

 Xoay contact máy On. 

 Kiểm tra điện áp cung cấp đến mỗi cực của kim phun. Điện áp ắc quy. Nếu không có 

điện áp kiểm tra cầu chì, đường dây, rơ le, contact. 

 Xoay contact máy Off. 
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 Nối giắc điện đến các kim phun. 

 Xoay contact máy On. Kiểm tra điện áp tại các cực #10 , #20… của ECU. Điện áp ắc 

quy. Nếu không có điện áp, kiểm tra đường dây từ kim phun nối về ECU. 

 Dùng dây điện nối cực #10, #20.. tại ECU và kích ra mát. Kiểm tra sự hoạt động của 

từng kim phun bằng cách dùng cảm giác hoặc thính giác. Nếu kim phun không nhấc, 

kiểm tra điện trở cuộn dây kim phun, sự tiếp xúc không tốt của giắc điện hoặc kim 

phun bị kẹt. 

 Khởi động động cơ và kiểm tra tín hiệu phun của kim phun bằng cách. 

- Dùng cảm giác kiểm tra sự rung động của các kim phun. 

 - Dùng máy đo xung, kiểm tra xung phun tại cực kim phun nối về ECU. 

- Dùng led đấu theo sơ đồ sau. Khởi động động cơ, nếu có dòng điện đi qua kim phun 

thì led sẽ chớp tắt. 

 

 Nếu kim phun không họat động. Kiểm tra mạch tạo tín hiệu IGF ( Toyota). 

- Xoay contact máy On, kiểm tra điện áp tín hiệu IGF tại Igniter. Khoảng 5 vôn hoặc 

khoảng 1 vôn tuỳ theo đời xe. 

 - Dùng máy đo xung, kiểm tra xung tín hiệu điện áp tại Igniter khi khởi động 

máy. 

 Hệ thống đánh lửa hoạt động mà không có xung tín hiệu IGF. Thay mới Igniter. 
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6. Phân tích xung phun. 

 Điểm 1: 

 Điểm 2: 

 Điểm 3: 

 Điểm 4: 
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Bài 3: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 

1.Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:  

Học xong bài này người học có khả năng:  

- Phát biểu được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên tắc làm việc của hệ thống đánh lửa. 

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra và bảo 

dưỡng điều khiển điện tử và các bộ cảm biến đánh lửa. 

- Chẩn đoán sửa chữa hệ thống đánh lửa theo đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn 

kỹ thuật do nhà chế tạo quy định. 

2.Nội dung của bài:      

3.1.Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống đánh lửa. 

Nhiệm vụ: 

Hệ thống đánh lửa trên động cơ có nhiệm vụ biến nguồn điện xoay chiều hoặc một 

chiều có hiệu điện thế thấp (12 hoặc 24V) thành các xung điện thế cao (từ 15.000 đến 

40.000V). Các xung hiệu điện thế cao này sẽ được phân bố đến bougie của các xylanh 

đúng thời điểm để tạo tia lửa điện cao thế đốt cháy hòa khí.  

Yêu cầu: 

Một hệ thống đánh lửa làm việc tốt phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Hệ thống đánh lửa phải sinh ra sức điện động thứ cấp đủ lớn để phóng điện qua khe hở 

bougie trong tất cả các chế độ làm việc của động cơ.  

- Tia tửa trên bougie phải đủ năng lượng và thời gian phóng để sự cháy bắt đầu.  

- Góc đánh lửa sớm phải đúng trong mọi chế độ hoạt động của động cơ.  

- Các phụ kiện của hệ thống đánh lửa phải hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ cao và 

độ rung xóc lớn.  

- Sự mài mòn điện cực bougie phải nằm trong khoảng cho phép. 

Phân loại hệ thống đánh lửa 

Ngày nay, hệ thống đánh lửa được trang bị trên động cơ ôtô có rất nhiều loại khác 

nhau. Dựa vào cấu tạo, hoạt động, phương pháp điều khiển, người ta phân loại hệ 

thống đánh lửa theo các cách phân loại sau: 

Phân loại theo phương pháp tích lũy năng lượng:  

- Hệ thống đánh lửa điện cảm (TI – Transistor Ignition system).  

- Hệ thống đánh lửa điện dung (CDI – Capacitor Discharged Ignition system).  
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Phân loại theo phương pháp điều khiển bằng cảm biến 

- Hệ thống đánh lửa sử dụng vít lửa (breaker).  

- Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến điện từ (electromagnetic sensor) gồm 2 loại: loại 

nam châm đứng yên và loại nam châm quay.  

- Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến biến Hall.  

- Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến biến quang. 

- Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến từ 

- Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến cộng hưởng.  

Phân loại theo các phân bố điện cao áp 

- Hệ thống đánh lửa có bộ chia điện-(delco) (distributor ignition system).  

- Hệ thống đánh lửa trực tiếp hay không có delco (distributorless ignition system). 

Phân loại theo phương pháp điều khiển góc đánh lửa sớm  

- Hệ thống đánh lửa với cơ cấu điều khiển góc đánh lửa sớm bằng cơ khí (Mechanical 

Spark advance).  

- Hệ thống đánh lửa với bộ điều khiển góc đánh lửa sớm bằng điện tử (ESA – Electronic 

Spark advance).  

Phân loại theo kiểu ngắt mạch sơ cấp  

- Hệ thống đánh lửa sử dụng vít lửa (conventional ignition system).  

- Hệ thống đánh lửa sử dụng Transistor (transistor ignition system).  

- Hệ thống đánh lửa sử dụng Thyristor (CDI). 

3.2.Hệ thống đánh lửa cơ bản. 

3.2.1.Sơ đồ và cấu tạo phân tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.Nguyên lý làm việc. 

Accu IC  

ñaùnh 

löûa 

Bộ tạo xung 

đánh lửa 

Bobine 
Bộ chia 

điện 
Điện trở phụ 

Công tắc 

chính 

Bougie 
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Trên hình  trình bày sơ đồ cấu trúc chung của kiểu hệ thống đánh lửa khác nhau. Trong 

sơ đồ này điểm khác biệt chủ yếu giữa các hệ thống đánh lửa làcách tạo xung để đóng 

ngắt dòng sơ cấp thông qua transistor công suất trong IC đánh lửa. 

3.3.Hệ thống đánh lửa. 

3.3.1.Phân loại. 

- Hệ thống đánh lửa vít lửa. 

- Hệ thống đánh lửa vít lửa bán dẫn 

- Hệ thống đánh lửa bán dẫn 

- Hệ thống đánh lửa điều khiển bằng chương trình. 

 Hệ thống đánh lửa chương trình IC rời Bobine rời 

 Hệ thống đánh lửa chương trình IC Bobine đôi  

 Hệ thống đánh lửa chương trình IC  Bobine trực tiếp 

3.3.2.Hệ thống đánh lửa bán dẫn có má vít điều khiển. 

 

Trường hợp 1: khóa K đóng, vít lửa đóng. Dòng điện đi từ (+) accu  khóa K  cầu 

chì  cuộn sơ cấp  chân E (T)  chân B (T)  tiếp điểm chính KK’  

Mass.Transistor dẫn sẽ có dòng điện (+)accu  khóa K  cầu chì  cuộn sơ cấp  

chân E (T)  chân C (T)  Mass. Cuộn sơ cấp có điện. 

Trường hợp 2: khóa K đóng, vít lửa mở. Không có dòng điện trong cuộn sơ cấp. Xuất 

hiện suất điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp  bugi đánh lửa. 

3.3.3.Cảm biến đánh lửa. 

Tín hiệu G và Ne. 
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Tín hiệu G dùng để xác định thời điểm phun nhiên liệu và thời điểm đánh lửa so 

với điểm chết trên ở cuối kì nén. 

Tín hiệu Ne dùng để xác định số vòng quay trục khuỷu, tín hiệu này kết hợp với 

cảm biến lưu lượng khí nạp để xác định lưu lượng phun cơ bản và góc đánh lửa sớm 

cơ bản. Tín hiệu Ne còn gọi là cảm biến số vòng quay động cơ. 

Ở hệ thống đánh lửa dùng bộ chia điện, tín hiệu G và Ne được bố trí trong bộ 

chia điện. Ở hệ thống đánh lửa trực tiếp, tín hiệu G và Ne được bố trí trong một bộ dẫn 

động (giống như Delco nhưng không có bộ chia điện), thường tín hiệu G được bố trí ở 

trục cam còn gọi là cảm biến vị trí trục cam và tín hiệu Ne được bố trí ở đầu trục 

khuỷu hoặc ở bánh đà, còn gọi là cảm biến vị trí trục khuỷu. Ở một số động cơ tín hiệu 

G và Ne có thể lấy chuyển động ở giữa trục khuỷu. Tín hiệu G và Ne có 3 dạng: 

Cảm biến điện từ. 

Cảm biến quang.  

Cảm biến Hall. 

Cảm biến điện từ. 

Cảm biến điện từ được kiểm tra bởi 3 thông số 

Điện trở cuộn dây cảm biến. 

Khe hở từ : 0.2 – 0.4 mm. 

Đường dây nối từ cảm biến về ECU. 

 
Cảm biến quang. 

Cảm biến quang được sử dụng phổ biến ở các hãng Nissan, Mitsubisi, 

Hyundai… cảm biến điểm chết trên (TDC) hay còn gọi là tín hiệu G và cảm biến góc 

độ trục khuỷu (Crank) Ne bao gồm một đĩa nhôm mỏng,  một bộ cảm biến được bố trí 

trong delco và được dẫn động bởi trục cam. 
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Cảm biến HALL: 

 

 

3.4.Hệ thống đánh lửa chương trình (ECU). 

- Hệ thống điều khiển động cơ theo chương trình bao gồm các cảm biến kiểm soát liên 

tục tình trạng hoạt động của động cơ, một bộ ECU tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, xử 

lý tín hiệu và đưa ra tín hiệu điều khiển đến cơ cấu chấp hành. Cơ cấu chấp hành luôn 

bảo đảm thừa lệnh ECU và đáp ứng các tín hiệu phản hồi từ các cảm biến. Hoạt động 

của hệ thống điều khiển động cơ đem lại sự chính xác và thích ứng cần thiết để giảm 

tối đa chất độc hại trong khí thải cũng như lượng tiêu hao nhiên liệu. ECU cũng đảm 

bảo công suất tối đa ở các chế độ hoạt động của động cơ và giúp chẩn đoán động cơ 

khi có sự cố xảy ra. 
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- Điều khiển động cơ bao gồm hệ thống điều khiển xăng, lửa, tốc độ cầm chừng, quạt 

làm mát, góc phối cam, ga tự động (cruise control). Ngoài ra, trên các động cơ diesel 

ngày nay thường sử dụng hệ thống nhiên liệu bằng điện tử (EDC – electronic diesel 

control hoặc CRI – common rail injection).  

- Bộ điều khiển, máy tính, ECU hay hộp đen là những tên gọi khác nhau của mạch điều 

khiển điện tử. Nhìn chung, đó là bộ tổ hợp vi mạch và bộ phận phụ dùng để nhận biết 

tín hiệu, trữ thông tin, tính toán, quyết định chức năng hoạt động và gởi đi các tín hiệu  

điều khiển thích hợp. 

- ECU được đặt trong một vỏ kim loại để giải nhiệt tốt và được bố trí ở nơi ít bị ảnh 

hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm. 

- Các linh kiện điện tử của ECU được sắp xếp trong một mạch in. Các linh kiện công 

suất của tầng cuối – nơi điều khiển các cơ cấu chấp hành - được gắn với khung kim 

loại của ECU với mục đích giải nhiệt. Sự tổ hợp các chức năng trong IC (bộ tạo xung, 

bộ chia xung, bộ dao động đa hài điều khiển việc chia tần số) giúp ECU đạt độ tin cậy 

cao. 

- Một đầu ghim đa chấu dùng nối ECU với hệ thống điện trên xe, với các cơ cấu chấp 

hành và các cảm biến. 

3.4.1.Cấu tạo. 

 Bộ nhớ: Bộ nhớ trong ECU chia ra làm 4 loại: 

ROM (read only memory)  

Dùng trữ thông tin thường trực. Bộ nhớ này chỉ đọc thông tin từ đó ra chứ không thể 

ghi vào được. Thông tin của nó đã được gài đặt sẵn. ROM cung cấp thông tin cho bộ 

vi xử lý và được lắp cố định trên mạch in. 

RAM (random access memory) 

Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên dùng để lưu trữ thông tin mới được ghi trong bộ nhớ và 

xác định bởi vi xử lý. RAM có thể đọc và ghi các số liệu theo địa chỉ bất kỳ. Ram có 

hai loại: 

Loại RAM xóa được: bộ nhớ sẽ mất khi mất dòng điện cung cấp. 

Loại RAM không xóa được: vẫn duy trì bộ nhớ cho dù khi tháo nguồn cung cấp  ôtô. 

RAM lưu trữ những thông tin về hoạt động của các cảm biến dùng cho hệ thống tự 

chuẩn đoán. 

PROM (programmable read only memory) 
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Cấu trúc cơ bản giống như ROM nhưng cho phép lập trình (nạp dữ liệu) ở nơi sử dụng 

chứ không phải nơi sản xuất như ROM. PROM cho phép sửa đổi chương trình điều 

khiển theo những đòi hỏi khác nhau. 

AM (keep alive memory) 

KAM dùng để lưu trữ những thông tin mới (những thông tin tạm thời) cung cấp đến bộ 

vi xử lý. KAM vẫn duy trì bộ nhớ cho dù động cơ ngưng hoạt động hoặc tắt công tắc 

máy. Tuy nhiên, nếu tháo nguồn cung cấp từ accu đến máy tính thì bộ nhớ KAM sẽ bị 

mất.  

b.  Bộ vi xử lý (microprocessor)  

Bộ vi xử lý có chức năng tính toán và ra quyết định. Nó là “bộ não” của ECU.  

 

 

 

 

 

 

 

c. Đường truyền - BUS  

Chuyển các lệnh và số liệu trong máy tính theo 2 chiều. ECU với những thành phần 

nêu trên có thể tồn tại dưới dạng một IC hoặc trên nhiều IC. Ngoài ra người ta thường 

phân loại máy tính theo độ dài từ các RAM (tính theo bit). 

Ở những thế hệ đầu tiên, máy tính điều khiển động cơ dùng loại 4, 8 hoặc 16 bit phổ 

biến nhất là loại 4 và 8 bit. Máy tính 4 bit chứa rất nhiều lệnh vì nó thực hiện các lệnh 

logic tốt hơn. Tuy nhiên, máy tính 8 bit làm việc tốt hơn với các phép đại số và chính 

xác hơn 16 lần so với loại 4 bit. Vì vậy, hiện nay để điều khiển các hệ thống khác nhau 

trên ôtô với tốc độ thực hiện nhanh và chính xác cao, người ta sử dụng máy 8 bit,  16 

bit hoặc 32 bit. 

3.4.2.Nguyên lý làm việc. 

- Trên các ô tô hiện đại, kỹ thuật số đã được áp dụng vào trong hệ thống đánh lửa từ nhiều năm 

nay. Việc điều khiển góc đánh lửa sớm và góc ngậm điện (dwell angle) sẽ được máy tính đảm 

nhận. Các thông số như tốc độ động cơ, tải, nhiệt độ được các cảm biến mã hóa tín hiệu đưa 

vào ECU (electronic control unit) xử lý và tính toán để đưa ra góc đánh lửa sớm tối ưu theo 

từng chế độ hoạt động của động cơ. Các bộ phận như bộ đánh lửa sớm kiểu cơ khí (áp thấp, ly 

MICROPROCESSOR 

RAM PROM ROM 
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tâm) đã được loại bỏ hoàn toàn. Hệ thống đánh lửa với cơ cấu điều khiển góc đánh lửa sớm 

bằng điện tử (ESA-electronic spark advance) được chia làm 2 loại sau : 

 Hệ thống đánh lửa sử dụng bộ vi xử lý (microprocessor ignition system).   

 Hệ thống đánh lửa sử dụng bộ vi xử lý kết hợp với hệ thống phun xăng (motronic). 

- Nếu phân loại theo cấu tạo ta có: 

 Hệ thống đánh lửa theo chương trình có delco  

 Hệ thống đánh lửa theo chương trình không có delco (đánh lửa trực tiếp). 

- So với các hệ thống đánh lửa trước đó, hệ thống đánh lửa với cơ cấu điều khiển góc đánh lửa 

sớm bằng điện tử có những ưu điểm sau: 

 Góc đánh lửa sớm được điều chỉnh tối ưu cho từng chế độ hoạt động của động cơ.  

 Góc ngậm điện luôn luôn được điều chỉnh theo tốc  độ động cơ và theo hiệu điện thế accu, 

bảo đảm điện áp thứ cấp có giá trị cao ở mọi thời điểm.  

 Động cơ khởi động dễ dàng, cầm chừng êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu và giảm độc hại của khí 

thải. 

 Công suất và đặc tính động học của động cơ được cải thiện rõ rệt.  

 Có khả năng  điều khiển chống kích nổ cho động cơ. 

 Ít bị hư hỏng, có tuổi thọ cao và không cần bảo dưỡng. 

- Với những ưu điểm nổi bật như vậy, ngày nay hệ thống đánh lửa với cơ cấu điều khiển góc 

đánh lửa sớm bằng điện tử kết hợp với hệ thống phun xăng đã thay thế hoàn toàn hệ thống 

đánh lửa bán dẫn thông thường, giải quyết các yêu cầu ngày càng cao về độ độc hại của khí 

thải. 

- Để có thể xác định chính xác thời điểm đánh lửa cho từng xylanh của động cơ theo thứ tự thì 

nổ, ECU cần phải nhận được các tín hiệu cần thiết như tốc độ động cơ, vị trí cốt máy (vị trí 

piston), lượng gió nạp, nhiệt độ động cơ… Số tín hiệu vào càng nhiều thì việc xác định góc 

đánh lửa sớm tối ưu càng chính xác. Sơ đồ hệ thống đánh lửa với cơ cấu điều khiển góc đánh 

lửa sớm bằng điện tử có thể chia thành ba phần: tín hiệu vào (input signals), ECU và tín hiệu 

từ ECU ra điều khiển ingiter (output signals). 

1. Tín hiệu tốc độ động cơ (NE). 

2. Tín hiệu vị trí cốt máy (G). 

3. Tín hiệu tải. 

4. Tín hiệu từ cảm biến vị trí cánh bướm ga. 

5. Tín hiệu nhiệt độ nước làm mát. 

6. Tín hiệu điện áp accu. 

7. Tín hiệu kích nổ. 
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3.5.Kiểm tra hệ thống đánh lửa 

3.5.1.Kiểm tra hộp điều khển đánh lửa. 

Mạch kiểm tra hộp ECU: 

 

Đóng khóa IG2 có dòng điện từ (+)accu → công tắc máy → Main relay EFI (cuộn 

dây) → mass => (+) Accu → cầu chì → (*) 

(*) → ECU (BATT) → ECU(E1) → mass 

(*) → Main relay EFI (công tắc) → ECU(+B, +B1) → ECU(E1) → mass 

Hộp có nguồn điện 

Dùng vôn kế kiểm tra chân VC của hộp hãng Toyota nếu điện thế từ 4,9 => 5,1 thì hộp 

sử dụng được. 

3.5.2.Kiểm tra tín hiệu đầu vào hệ thống đánh lửa. 

E
  C

  U
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  Igniter  

Accu 

IG/SW 

Bobine 

Bougie 
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Kiểm tra cảm biến G (cảm biến vị trí trục cam) v NE (cảm biến vị trí trục khuỷu) 

Sơ đồ mạch điện  

 

Kiểm tra cảm biến G và Ne 

Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

Kiểm tra cảm biến G 

- Đo điện trở cực 1 và 2. 

Lạnh  Điều kiện tiêu 

chuẩn: 835 đến 1.400  

Nóng  Điều kiện tiêu 

chuẩn: 1060 đến 1645  

 

Lưu ý: Trạng thái “nóng” và “ lạnh” là nhiệt độ của 

cảm biến. Lạnh có nghĩa là khoảng -10C đến 

50C.”Nóng” có nghĩa là từ 50C đến 100C 
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

Kiểm tra cảm biến NE 

Đo điện trở cực 1 và 2. 

Lạnh  Điều kiện tiêu 

chuẩn: 1.630 đến 2.740  

Nóng  Điều kiện tiêu 

chuẩn: 2.065 đến 3.255  

 

Lưu ư: Trạng thái “nóng” và “ lạnh” là nhiệt độ của 

cảm biến. Lạnh có nghĩa là khoảng -10C đến 

50C.”Nóng” có nghĩa là từ 50C đến 100C 

Kiểm tra cảm biến vị trí 

trục cam (Sự lắp ráp) 

Kiểm tra rằng cảm biến đă 

được lắp chính xác. 

 

 

Kiểm tra dây điện (Cảm 

biến vị trí trục cam và 

ECM) 

Ngắt giắc nối C1 của cảm 

biến. 

Ngắt giắc nối E12 của ECM. 

Đo điện trở của các giắc nối 

phía dây điện.  

Nối dụng cụ đo:  

C1-1-E12-26(G2) 

C1-2-E12-34(NE-) 

Điều kiện tiêu chuẩn: Dưới 

1 
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

C1-1 hay E12-26(G2) – Mát 

thân xe 

C1-2 hay E12-34(NE-)– Mát 

thân xe 

Điều kiện tiêu chuẩn: 

10K trở lên 

Kiểm tra cảm biến vị trí 

trục khuỷu (Sự lắp ráp) 

Kiểm tra rằng cảm biến đă 

được lắp chính xác. 
 

Kiểm tra dây điện (Cảm 

biến vị trí trục khuỷu với 

ECM) 

Ngắt giắc nối C5 của cảm 

biến. 

Ngắt giắc nối E12 của ECM. 

Đo điện trở của các giắc nối 

phía dây điện.  

Nối dụng cụ đo:  

C5-1-E12-27(NE+) 

C5-2-E12-34(NE-) 

Điều kiện tiêu chuẩn: Dưới 

1 

 C5-1 hay E12-27(NE+) 

– Mát thân xe 

C5-2 hay E12-34(NE-)– 

Mát thân xe  

Điều kiện tiêu chuẩn: 

10K trở lên 
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3.5.3.Kiểm tra bộ chấp hành hệ thống đánh lửa. 

Kiểm tra các chi tiết. 

Hệ thống đánh lửa hoạt động tốt thì các cụm, chi tiết của hệ thống phải nằm trong 

phạm vi cho phép của nhà chế tạo. 

Kiểm tra dây cao áp. 

 Tháo các dây cao áp và nắp bộ chia điện ra khỏi động cơ 

 Dùng ôm kế kiểm tra điện trở của các dây cao áp. Điện trở một dây cao áp 

không được vượt quá 25K. 

 

Kiểm tra bu gi. 

Kiểm tra xem bu gi có dùng đúng chủng loại hoặc chủng loại tương đương theo 

yêu cầu của nhà chế tạo hay không. Nếu không đúng thì thay mới. 

Dùng dụng cụ chuyên dùng tháo các bu gi ra khỏi động cơ. 

Dùng thiết bị làm sạch bu gi hoặc chổi cước để làm sạch điện cực bu gi. Lưu ý, 

đối với loại bu gi có điện cực bằng platin thì không được làm sạch bằng chổi cước. 

Kiểm tra tình trạng điện cực bu gi. Nếu quá mòn thì thay mới. 

 

Dùng dụng cụ đặc biệt để hiệu chỉnh lại điện cực bu gi theo thông số cho của nhà 

chế tạo. Đối với bu gi có điện cực bằng platin thì không được hiệu chỉnh, sau một thời 
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gian sử dụng là 60.000 miles hoặc 100.000 km thì thay mới. Lắp các bu gi trở lại động 

cơ và xiết đúng trị số mô men: 180 kg-cm. 

Dùng ohm kế, chọn thang M kiểm tra sự cách điện giữa các điện cực bu gi. Nếu 

điện trở bé hơn 10 M thì kiểm tra lại tình trạng điện cực bu gi. 

 Cho động cơ hoạt động, tăng tốc động cơ đến tốc độ 4.000 v/p trong 5 lần. Tháo 

bu gi và quan sát tình trạng điện cực. Nếu bu gi ướt thì kiểm tra lại sự mòn điện cực và 

chủng loại. 

Kiểm tra bô bin. 

Dùng ohm kế kiểm tra điện trở của cuộn sơ và cuộn thứ của bô bin. Cần chú ý, 

khi kiểm tra điện trở thì phải lựa chọn thang đo cho đúng. 

 Điện trở cuộn sơ: Chọn thang đo 200, đo điện trở cực (+) và cực (-) của bô bin. 

 Điện trở cuộn thứ: Chọn thang 20K đo điện trở cực (+) và cực trung tâm của bô 

bin. 

Nếu điện trở không đúng theo thông số cho của nhà chế tạo. Thay mới bô bin. 

 

Bảng thông số. 

Loại xe 

 
Động cơ 

Năm sản 

xuất 
Cuộn sơ () 

Cuộn thứ 

(K) 

TOYOTA 

3S-FE 89 - 93 0,4-0,5 10,2-13,8 

2VZ-FE 88 - 92 0,41-0,50 10,3-13,8 

3VZ-FE 93 - 97 0,2-0,3 6-11 

5S-FE 93-97 0,3-0,6 9-15 

1MZ-FE 97-03 0,7-0,94 10,8-14,9 

5S-FE 97-03  9,7-16,7 

4A-FE 94-98 1,11-1,75 9,0-15,7 

7A-FE 94-98 1,11-1,75 9,0-15,7 
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4A-FE 92-94 0,3-0,5 7,7-10,4 

7A-FE 92-94 1,11-1,75 9,0-15,7 

4A-GE 86-89 0,5-0,7 11-16 

1FZ-FE 92-94 0,45-0,65 11,4-18,1 

1FZ-FE 95-98 0,45-0,65 14,1-18, 

22R-E 98-03 1,2-1,5  

4YEC 86-90 0,4-0,5 10,4-14,0 

HonDa Accord F22Ạ 89-93 0,6-0,8 13,0-19,8 

HonDa Civic D15B7 93-95 0,6-0,8 12,80-19,20 

Hyundai Accent G4ECX 00-03 0,45-0,55 12-14,6 

Hyundai Coupe 
G4GM 96-01 0,45-0,55 10,3-13,9 

G4GF 96-01 0,45-0,55 10,3-13,9 

Hyundai Elantra 
G4BX 

G4BC 
00-03 0,45-0,55 10,3-13,9 

Hyundai Exel 

G4DJ 90-92 0,72-0,88 10,3-13,9 

G4DJ 92-94 0,72-0,88 10,3-13,9 

G4EK 94-00 0,45-0,55 10,3-13,9 

Hyundai Lantra 

G40R 91-92 0,77-0,95 10,3-13,9 

G4CN 92-95 0,77-0,95 10,3-13,9 

G4GF 

G4GM 
95-00 0,45-0,55 10,3-13,9 

Hyundai Sonata 

G6AT 98-03  11,3-15,3 

G4 93-96 0,7-0,95 10,3-13,9 

G4CS 91-92 0,8±0,08 12,1±1,8 

G6AT 90-98 0,72-0,88 10,3-13,9 

Nissan Bluebird KA24DE 93-97 1 10 

Nisan Navara KA24E 92-03 1 7-13 

Nissan Pulsar 1.6L 

2.0L 

 

SR20DE 

GA16DE 
91-95 

0,9 

1 

13,0 

10 

Nissan Pulsar SR20DE 95-00 1 10 
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Nissan Skiline RB30E 86-90 0,9-1,0 9-10 

KIA Canival KV6 9-04 0,78 11,4-15,6 

KIA Rio A5D 00-02 0,6-0,8 11-15 

KIS Spectra TE 01-04 0,45-0,55 13-15 

Mitsubishi Verada 6G72 91-94 0,72- 0,88 10,29-13,92 

 V6 94-97 0,72-0,88 10,29-13,92 

6G74 

6G72 
96-97 0,5-0,7 9-13 

6G74 

6G72 
97-99 0,5-0,7 9-13 

6G74 99-00 0,5-0,7 9-13 

Mitsubishi Pajero 

6G72 
88-89 

89-91 
0,72-0,88  

6G74 
93-96 

96-97 
0,67-0,81 11,3-15,3 

Mitsubishi Galant 
4G63 

4G63 

89-90 

90-92 
0,72-0,88 10,89-13,31 

Mitsubishi L300 4G64 86-03 0,72-0,88 10,29-13,92 

Mitsubishi L400 4G64 94-03 0,67-0,81 11,3-15,3 

FORD Laser BP 90-94 0,81-0,99 10-16 

 BP 94-95 0,49-0,73 20-31 

MAZDA 121 

B5 

B3 

B5 

90-01 

 

93-96 

0,68-0,84 9,6-14,4 

MAZDA 323 
BP 89-93 0,81-0,99 10-16 

BP 94-95 0,49-0,73 20-31 

MAZDA 626 
F2 89-91 0,72-0,88 10,2-15,2 

FS 92-97 0,49-0,73 20-31 

 

 

 

Hệ thống đánh lửa có bộ chia điện 
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Hãng Toyota: 

 

Bước 1: 

- Để dây cao áp từ cực trung tâm của bô bin cách mát một khoảng là 13mm. 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp khi khởi động. Lưu ý, chỉ kiểm tra khoảng 2 lần để 

tránh các kim phun cung cấp nhiên liệu quá nhiều trong khi kiểm tra. 

- Nếu tia lửa quá yếu hoặc không có tia lửa. 

Bước 2: 

- Kiểm tra các đầu nối điện của bô bin, igniter và bộ chia điện xem chúng có tiếp 

xúc tốt và khoá chặt hay không. 

- Vệ sinh các cực điện, cần thiết thay mới các đầu nối điện. 

 

 

Bước 3: 

- Kiểm tra điện trở dây cao áp. Điện trở 1 dây cao áp không quá 25 K. 

- Nếu điện trở không đúng, thay mới dây cao áp. 

Buớc 4: 

- Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho bô bin và igniter. 
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Xoay contact máy On. 

Kiểm tra điện nguồn cung cấp đến cực (+) của bô bin. Điện áp khoảng 12 vôn. 

- Nếu không có điện nguồn. Kiểm tra đường dây từ contact máy tới bô bin và 

igniter. 

Bước 5: 

- Kiểm tra điện trở bô bin. 

Xoay contact máy Off. 

Dùng ohm kế kiểm tra điện trở cuốn sơ. 

Kiểm tra điện trở cuộn thứ của bô bin. 

- Nếu điện trở không đúng thì thay mới bô bin. 

 

Bước 6: 

- Kiểm tra điện trở của tín hiệu G và Ne tại bộ chia điện. 

G1 – G-: Điện trở 

Ne – G-: Điện trở 

- Nếu điện trở không đúng thì thay cuộn dây cảm biến G và Ne. 

- Kiểm tra đường dây nối từ tín hiệu G và Ne về ECU. Nếu bất thường thì sửa 

chữa. 

Bước 7: 

- Kiểm tra khe hở từ của tín hiệu G và Ne. 

- Khe hở nằm trong khoảng 0,2 – 0,4 mm. 

- Nếu không đúng, hiệu chỉnh lại khe hở từ. 
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Bước 8: 

- Kiểm tra tín hiệu IGT từ ECU cung cấp đến igniter. 

 Xoay contact máy On. 

Dùng máy đo xung kiểm tra xung IGT tại igniter. Nếu có, kiểm tra theo bước 9. 

Nếu không có xung IGT, kiểm tra xung IGT tại ECU. Nếu không có, kiểm tra 

điện nguồn cung cấp cho ECU bằng cách kiểm tra nguồn 5 vôn tại các cảm biến. Nếu 

có nguồn 5 vôn thì thay mới ECU. 

Bước 9: 

Nếu các bước trên kiểm tra đều đúng thì thay mới igniter. 

Hãng Hyundai – Mitsubishi: 

 

Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp. 

Để dây cao áp từ cực trung tâm của bô bin cách mát khoảng 13mm. 

Khởi động động cơ và quan sát tình trạng tia lửa điện cao áp. 

Nếu tia lửa điện không có hoặc yếu. 

Bước 2: 
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- Kiểm tra các đầu nối điện của bô bin, transistor công suất và bộ chia điện. 

- Các cực điện phải tiếp xúc tốt và kết nối cứng. 

- Cần thiết vệ sinh hoặc thay mới. 

Bước 3: 

- Kiểm tra điện trở của dây cao áp. 

- Điện trở một dây không quá 25 K. 

- Cần thiết thay mới dây cao áp. 

Bước 4: 

- Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho bô bin và bộ chia điện. 

Xoay contact máy On. 

Kiểm tra điện nguồn cung cấp tại cực dương của bô bin: Khoảng 12 vôn. Nếu 

không có kiểm tra đường dây và cầu chì từ contact máy đến bô bin. 

Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho bộ cảm biến quang trong bộ chia điện. 

Khoảng 12 vôn. 

Bước 5: 

- Kiểm tra bô bin. 

Kiểm tra điện trở cuộn sơ cấp. 

Kiểm tra điện trở cuộn thứ. 

Nếu điện trở cuộn sơ hoặc thứ không đúng. Thay mới bô bin. 

Bước 6: 

- Kiểm tra tín hiệu cảm biến TDC và Crank. Bộ cảm biến quang có 4 cực: +B, E, 

TDC và Crank. 

Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho bộ chia điện. Khoảng 12 vôn. 

Kiểm tra tín hiệu TDC: 

Xoay contact máy On và tháo giắc nối điện đến bộ chia điện. 

Kiểm tra điện áp tại cực tín hiệu TDC ở bộ chia điện. Khoảng 4,8 – 5,2 vôn. Nếu 

không có. 

Kiểm tra điện áp tại cực TDC của ECU. Khoảng 4,8 – 5,2 vôn. Nếu không có, 

kiểm tra điện nguồn cung cấp cho ECU. 

Nếu có điện áp tại ECU, kiểm tra đường dây nối từ bộ chia điện đến ECU. 

Lắp lại giắc điện và kiểm tra xung điện áp hoặc điện áp tín hiệu khi khởi động. 

Nếu không có thì thay mới bộ chia điện. 
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Kiểm tra tín hiệu Crank . 

 Xoay contact máy On và tháo giắc đến bộ chia điện. 

Kiểm tra điện áp tại cực Crank của bộ chia điện khoảng 4,8 – 5,2 vôn. Nếu không 

có. 

Kiểm tra điện áp tại cực Crank của ECU. Khoảng 4,8 – 5,2 vôn. Nếu điện áp tại 

ECU không có, kiểm tra điện nguồn cung cấp cho ECU. 

Nếu có điện áp tại ECU. Kiểm tra đường dây nối từ ECU đến bộ chia điện. 

Lắp lai giắc điện, khởi động và kiểm tra xung tín hiệu hoặc điện áp tại cực Crank 

của bộ chia điện. Nếu không có thay mới bộ chia điện. 

Bước 7: 

- Kiểm tra tín hiệu IGT từ ECU cung cấp đến transistor. 

Xoay contact máy On. 

Kiểm tra xung tín hiệu IGT tại transistor. Nếu không có. 

Kiểm tra xung tín hiệu IGT tại ECU. Nếu không có thay mới ECU. 

Nếu có, kiểm tra đường dây từ ECU đến transistor. 

Bước 8: 

- Nếu các bước trên kiểm tra đều đúng thì thay mới transistor. 

Daewoo – Isuzu: 
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Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp. 

Để dây cao áp từ cực trung tâm của bô bin cách mát khoảng 13mm. 

Khởi động động cơ và quan sát tình trạng tia lửa điện cao áp. 

Nếu tia lửa điện không có hoặc yếu. 

Bước 2: 

- Kiểm tra các đầu nối điện của bô bin, igniter và bộ chia điện. 

- Các cực điện phải tiếp xúc tốt và kết nối cứng. 

- Cần thiết vệ sinh hoặc thay mới. 

Bước 3: 

- Kiểm tra điện trở của dây cao áp. 

- Điện trở một dây không quá 25 K. 

- Cần thiết thay mới dây cao áp. 

Bước 4: 

- Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho bô bin và igniter. 

Xoay contact máy On. 

Kiểm tra điện nguồn cung cấp tại cực dương của bô bin và igniter: Khoảng 12 

vôn. Nếu không có kiểm tra đường dây và cầu chì từ contact máy đến bô bin. 

Bước 5: 

- Kiểm tra bô bin. 

Kiểm tra điện trở cuộn sơ cấp. 
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Kiểm tra điện trở cuộn thứ. 

Nếu điện trở cuộn sơ hoặc thứ không đúng. Thay mới bô bin. 

Bước 6: 

- Kiểm tra cảm biến vị trí trục khuỷu. 

Kiểm tra điện trở của cảm biến vị trí trục khuỷu tại igniter. Nếu không đúng. 

Kiểm tra điện trở cảm biến tại thân máy. Nếu điện trở không đúng thì thay mới cảm 

biến. Kiểm tra đường dây từ cảm biến đến igniter. 

Bước 7: 

- Sau khi kiểm tra các bước trên, nếu không có tia lửa điện cao áp thì thay mới 

igniter. 

- Nếu động cơ vẫn không hoạt động được sau khi kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU. 

Kiểm tra đường dây tín hiệu IGT (EST) từ ECU đến igniter. 

Nếu đường dây tốt thì thay mới ECU. 

cấp cho ECU. 

Kiểm tra đường dây tín hiệu IGT (EST) từ ECU đến igniter. 

Nếu đường dy tốt thì thay mới ECU. 

Hệ thống đnh lửa khơng bộ chia điện (DLI). igniter đặt ngồi. 

 

Hãng Toyota. 

Tia lửa điện cao áp có thể mất hẳn ở tất cả các bôbin hoặc chỉ xảy ra ở 1 bôbin. 

Để kiểm tra, chẩn đốn hệ thống đnh lửa khơng bộ chia điện, igniter đặt ngồi của Hãng 

Toyota. Chúng ta thực hiện như sau: 
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Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 

Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho 

ECU, điện nguồn cung cấp cho bơ bin v igniter, cảm biến vị trí trục cam, cảm 

biến vị trí trục khuỷu. Cần thiết thay mới ECU. 

 

 Nếu chỉ mất ở một bơ bin. Giả sử ở bơ bin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra 

bao gồm: 

Bôbin 1, bugi 1, tín hiệu IGT1, tín hiệu IGC1 và đường dây. 
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Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Tháo giắc gim điện đến bôbin số 1 và bôbin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 và bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 

Nếu có tia lửa. 

Bước 3: 

- Dùng thiết bị hoặc led kiểm tra xung IGT1 tại tại igniter khi khởi động động cơ. 

Nếu không có tín hiệu IGT1, kiểm tra tín hiệu IGT1 tại ECU. Nếu có thì kiểm tra 

đường dây từ ECU đến igniter. Cần lưu ý, khi kiểm tra tại ECU nếu không có tín hiệu 

IGT1 thì thay mới ECU. 

Nếu có tín hiệu IGT1 thì kiểm tra bước tiếp theo. 

Bước 4: 

- Kiểm tra tín hiệu IGC1. 

Đo điện áp cực IGC1 của igniter: Khoảng 12 vôn, thay mới igniter. Nếu không 

có. 

Kiểm tra điện áp tại cực (-) bôbin: Nếu có, kiểm tra đường dây từ bôbin nối đến 

cực 

IGC1. Nếu không có, kiểm tra mạch điện nguồn cung cấp cho bôbin 1. 

 

Một kiểu hệ thống đánh lửa không bộ chia điện khác của Hãng Toyota như sơ đồ 

trên. Trong hệ thống sử dụng ba bôbin: Một bôbin cho xy lanh 1 và 6, một cho xy lanh 

2 và 5, còn một cho xy lanh 3 và 4. Căn cứ vào tín hiệu G, Ne và các cảm biến khác, 

ECU cho ra tín hiệu IGT và tín hiệu nhận dạng xy lanh IGDA, IGDB đến igniter. 
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Mạch nhận biết xy lanh trong igniter sẽ điều khiển các transistor mở tương ứng để thực 

hiện đánh lửa ở từng bôbin. 

Căn cứ vào tín hiệu G và Ne, bộ vi xử lý sẽ điều khiển các transistor để cho ra 

các tín hiệu IGDA và IGDB phù hợp với thứ tự đánh lửa của các xy lanh. Ví dụ: IGDA 

l0 vôn và IGDB l5 vôn thì tín hiệu IGT sẽ điều khiển transistor của bôbin số 1, để thực 

hiện đnh lửa cho xy lanh 1 và 6. 

Kiểm tra – chẩn đóan: 

Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 

 Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho bôbin và igniter, cảm biến vị trí trục cam, cảm 

biến vị trí trục khuỷu. Cần thiết thay mới ECU. 

 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vòng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: 

Bôbin, bugi, tín hiệu IGDA, IGDB, tín hiệu IGT, tín hiệu IGC và đường dây. 

Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Thì giắc gim điện đến bôbin số 1 và bôbin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 và bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 
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Nếu có tia lửa. 

Bước 3: 

Kiểm tra tín hiệu nhận dạng xy lanh. 

Dùng thiết bị kiểm tra xung IGDA khi khởi động. 

Kiểm tra xung IGDB. 

Nếu tín hiệu IGDA hoặc IGDB không có thì thay mới ECU. 

Ch ý: Tín hiệu nhận dạng xy lanh được kiểm tra tại igniter. Nếu không có thì 

kiểm tra tại ECU 

Bước 4: 

- Dùng thiết bị kiểm tra xung IGT1 tại igniter và khởi động động cơ. 

Nếu không có tín hiệu IGT1, kiểm tra tín hiệu IGT1 tại ECU. Nếu có thì kiểm tra 

đường dây từ ECU đến igniter. Lưu ý, khi kiểm tra tại ECU nếu không có tín hiệu 

IGT1 thì thay mới ECU. 

 Nếu có tín hiệu IGT1. 

Bước 5: 

- Kiểm tra tín hiệu IGC1. 

Đo điện áp cực IGC1 của igniter: Khoảng 12 vơn, thay mới igniter. Nếu không 

có. 

Kiểm tra điện áp tại cực (-) bôbin: Nếu có, kiểm tra đường dây từ bôbin nối đến 

cực IGC1. Nếu không có, kiểm tra mạch điện nguồn cung cấp cho bôbin 1. 

b. Hãng Daewoo – Isuzu: 

Ở Hãng Daewoo, Isuzu hệ thống đánh lửa không bộ chia điện (DLI) có các đặc 

điểm sau: 

Cảm biến góc độ trục khuỷu: 

Tín hiệu góc độ trục khuỷu (Crank) bố trí ở bên hông thân máy, cảm biến sử 

dụng l cảm biến điện từ. Đĩa răng cảm biến bố trí ở trục khuỷu, tín hiệu Ne thường có 

6 rănh và tín hiệu G có một rănh đặt lệch so với một răng của tín hiệu Ne khoảng 100. 
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Xung cảm biến góc độ trục khuỷu: 

Khi trục khuỷu quay, cảm biến sẽ tạo ra điện áp xoay chiều và gởi về igniter. 

Trong quá trình khởi động, igniter căn cứ vào xung tín hiệu G và Ne để điều khiển thứ 

tự đánh lửa của các bôbin. 

Xung của Igniter: 

Igniter biến đổi xung xoay chiều từ cảm biến góc độ trục khuỷu thành xung số có 

điện áp 0-5 vôn gởi về ECU để xác định số vòng quay trục khuỷu và điều khiển phun 

nhiên liệu. 

Trong quá trình khởi động, số vòng quay động cơ dưới 400 v/p igniter gởi tín 

hiệu xung vuông về cực REF của ECU để xác định số vòng quay động cơ và điều 

khiển thời điểm phun nhiên liệu. Trong thời gian khởi động việc điều khiển đánh lửa 

được điều khiển từ cực By-Pass của ECU (Igniter điều khiển đánh lửa). 

Sau khởi động, số vòng quay động cơ vượt 400 v/p, ECU sẽ điều khiển thời điểm 

đánh lửa từ cực EST (Electronic Spark Timing) bằng cách cung cấp nguồn điện 5 vôn 

đến cực By- Pass (Mạch điện làm việc theo đường liền nét). 

Mạch điều khiển thời điểm đánh lửa: 

Mạch điều khiển đánh lửa sẽ điều khiển thời điểm đánh lửa căn cứ vào tín hiệu từ 

các cảm biến gởi về ECU khi tiếp nhận xung 0-5 vôn từ igniter ở số vòng quay tròn 

400 v/p. 
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Bộ chuyển đổi A/D từ igniter sẽ biến đổi xung AC từ cảm biến góc độ trục khuỷu 

thành xung 0-5 vôn về ECU. Trong quá trình khởi động ECU sử dụng các xung này để 

tính tốn gốc độ trục khuỷu. Sau khởi động, ECU sử dụng xung tiếp nhận từ igniter để 

tính xác định vòng quay động cơ và bề rộng xung phun. 

Khi điện áp tại cực By-Pass của ECU l0 vôn, igniter sẽ điều khiển thời điểm đánh 

lửa cơ bản từ cảm biến vị trí trục khuỷu. Khi số vòng quay trụckhuỷu lớn hơn 400 v/p, 

ECU sẽ cung cấp điện áp 5 vôn đến mạch By-Pass để chuyển đổi việc điều khiển đánh 

lửa từ igniter sang ECU. 

Khi động cơ chạy, ECU tính tốn để cho ra tín hiệu EST để điều khiển thứ tự đánh 

lửa căn cứ vào vị trí của piston. 

Kiểm tra – Chẩn đóan: 

Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 

Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho igniter và bôbin, cảm biến góc độ trục khuỷu 

(CPS), tín hiệu By-Pass và tín hiệu REF. 

 Kiểm tra điện nguồn cung cấp cho ECU bằng cách kiểm tra nguồn 5 vôn cung 

cấp cho các cảm biến. Nếu không có, kiểm tra điện nguồn tại ECU. Kiểm tra cầu chì, 

rơle, đường dây nếu cần thiết. 

Kiểm tra điện trở cảm biến góc độ trục khuỷu: 400 - 800. 

Kiểm tra tín hiệu REF gởi về ECU khi khởi động. Nếu không có thì thay mới 

igniter. 

Kiểm tra điện áp cực By -Pass tại igniter và ECU theo bảng sau: Nếu không đúng 

thì thay mới ECU. 

 Contact my On Khởi động Động cơ chạy 

Cực By-Pass 0 vôn 0 vôn 4,5 – 5 vôn 

Sau khi kiểm tra điện nguồn cung cấp cho ECU, tín hiệu By-Pass ở chế độ khởi 

động, cảm biến góc độ trục khuỷu mà vẫn không có tia lửa điện ở các bôbin thì thay 

mới igniter. 

Kiểm tra tín hiệu By-Pass và EST khi động cơ chạy. Nếu không đúng, thay mới 

ECU. 

 Contact my On Khởi động Động cơ chạy 
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Cực By-Pass 0 v 0 v 4,5 – 5 v 

Cực EST B hơn 0,2V 0,2 – 0,3V 1 – 3V 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: 

Bôbin và bugi. 

Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Tháo giắc gim điện đến bôbin số 1 và bôbin số 2 (Đảo vị trí bôbin). 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 vào bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 

Khi đảo vị trí bôbin. Nếu có tia lửa thì thay mới igniter (DIS Module). 

Hãng Hyundai: 

Hệ thống đánh lửa không bộ chia điện của HynDai Excel, Ford Falcon EF 1994, 

Ford Focus bố trí theo sơ đồ trên, igniter được bố trí trong ECU. Kiểu này hiện nay 

được sử dụng khá phổ biến. 

Kiểm tra – Chẩn đoán: 

Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 

Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho bôbin, tín hiệu G và Ne. Cần thiết thay mới ECU. 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: 

Bôbin và bugi, tín hiệu IGC. 
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Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Tho giắc gim điện đến bôbin số 1 và bơ bin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 vào bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu khơng có tia lửa, thay mới bôbin. 

Nếu có tia lửa, lắp lại các đầu gim điện theo đúng thứ tự của các bôbin. 

Bước 3: 

- Kiểm tra điện áp tại cực IGC1 của igniter và ECU khi contact my On: Khoảng 

12v. 

- Nếu có điện áp tại cực IGC1 của ECU 12v khi contact my On, thay mới ECU. 

Hãng Mitsubishi: 

Khi transistor công suất T1 On bởi tín hiệu IGT1 từ ECU, dòng điện sẽ đi qua 

cuộn sơ cấp của bôbin 1. Khi T1 Off, dòng điện sơ cấp bị cắt làm cảm ứng trong cuộn 

thứ một điện áp cao và tia lửa điện sẽ phóng qua khe hở bugi của xy lanh số 1 và xy 

lanh số 4. 

 

Nếu xy lanh số 1 ở cuối kỳ nén thì xy lanh số 4 ở cuối kỳ thải và T1 là Off. Khi 

xy lanh số 3 ở cuối kỳ nén thì xy lanh số 2 ở cuối kỳ thải và transistor công suất T2 là 

Off. Như vậy, để điều khiển đánh lửa cho xy lanh nào thì ECU sẽ lựa chọn transistor 

công suất A hoặc B. 

Kiểm tra – Chẩn đóan: 

Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 
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Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho bôbin và igniter, tín hiệu G và Ne. Cần thiết thay 

mới ECU. 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: 

Bôbin, bugi, tín hiệu IGT, tín hiệu IGC và đường dây. 

Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Tháo giắc gim điện đến bôbin số 1 và bôbin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 vào bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 

Bước 3: 

- Dùng thiết bị kiểm tra xung IGT1 tại tại igniter và khởi động động cơ. 

Nếu không có tín hiệu IGT1, kiểm tra tín hiệu IGT1 tại ECU. Nếu có thì kiểm tra 

đường dây từ ECU đến igniter. Lưu ý, khi kiểm tra tại ECU nếu không có tín hiệu 

IGT1 thì thay mới ECU. 

Nếu có tín hiệu IGT1, kiểm tra bước tiếp theo. 

Bước 4: 

- Kiểm tra tín hiệu IGC1 (OC1). 

Đo điện áp cực OC1 của igniter: Khoảng 12v thì thay mới igniter. Nếu không có. 

Kiểm tra điện áp tại cực (-) bôbin: Nếu có, kiểm tra đường dây từ bôbin nối đến 

cực IGC1. Nếu không có, kiểm tra mạch điện nguồn cung cấp cho bôbin 1. 

2. Igniter đặt trong bôbin. 

Hiện nay ở một số Hãng để hệ thống đánh lửa được gọn hơn, người ta bố trí 

igniter ở bên trong bôbin. Ở kiểu này mỗi bôbin được bố trí một igniter. 

Nguyên lý làm việc của hệ thống hòan tòan giống kiểu ignier đặt bên ngòai. 

Kiểm tra – Chẩn đóan: 

Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 
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Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho igniter, tín hiệu G và Ne. Cần thiết thay mới ECU. 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: 

Bôbin, bugi, tín hiệu IGT và đường dây. 

Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Tháo giắc gim điện đến bôbin số 1 và bôbin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 vào bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 

Bước 3: 

- Dùng thiết bị kiểm tra xung IGT1 tại tại igniter và khởi động động cơ. 

Nếu không có tín hiệu IGT1, kiểm tra tín hiệu IGT1 tại ECU. Nếu có thì kiểm tra 

đường dây từ ECU đến igniter. Lưu ý, khi kiểm tra tại ECU nếu không có tín hiệu 

IGT1 thì thay mới ECU. 

Hệ thống đánh lửa trực tiếp (Direct Ingnition System) 

Hãng Toyota. 

Igniter đặt ngòai: 

Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 
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Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho bôbin và igniter, tín hiệu G và Ne. Cần thiết thay 

mới ECU. 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: Bôbin, bugi, tín hiệu IGT1, IGC1 và đường dây. 

Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin 

Tho giắc gim điện đến bôbin số 1 v bôbin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 vào bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 

Bước 3: 

- Dùng thiết bị hoặc led kiểm tra xung IGT1 tại tại igniter khi khởi động động cơ. 

Nếu không có tín hiệu IGT1, kiểm tra tín hiệu IGT1 tại ECU. Nếu có thì kiểm tra 

đường dây từ ECU đến igniter. Lưu ý, khi kiểm tra tại ECU nếu không có tín hiệu 

IGT1 thì thay mới ECU. 

Nếu có tín hiệu IGT1 thì kiểm tra bước tiếp theo. 

Bước 4: 

- Kiểm tra tín hiệu IGC1. 

Đo điện áp cực IGC1 của igniter: Khoảng 12v thì thay mới igniter. Nếu không 

có. 

Kiểm tra điện áp tại cực (-) bôbin: Nếu có, kiểm tra đường dây từ bôbin nối đến 

cực IGC1. Nếu không có, kiểm tra mạch điện nguồn cung cấp cho bôbin 1. 

b. Igniter đặt trong bôbin: 

Trường hợp igniter đặt trong bôbin thì hệ thống đánh lửa sẽ gọn hơn. Bôbin của 

Hãng Toyota có 4 cực: +B, IGF, IGT và E1. 

 



Bài 3: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       157 

 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 

Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho bôbin, tín hiệu G và Ne. Cần thiết thay mới ECU. 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: 

Bôbin, bugi, tín hiệu IGT và đường dây. 

Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Tho giắc gim điện đến bôbin số 1 và bôbin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 vào bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 

Bước 3: 

- Dùng thiết bị kiểm tra xung IGT1 tại tại igniter và khởi động động cơ. 

Nếu không có tín hiệu IGT1, kiểm tra tín hiệu IGT1 tại ECU. Nếu có thì kiểm tra 

đường dây từ ECU đến igniter. Lưu ý, khi kiểm tra tại ECU nếu không có tín hiệu 

IGT1 thì thay mới ECU. 

Hãng Nissan: 
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Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 

Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho bôbin, tín hiệu G và Ne. Cần thiết thay mới ECU. 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: 

Bôbin, bugi, tín hiệu IGT, tín hiệu IGC và đường dây. 

Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Tháo giắc gim điện đến bôbin số 1 và bôbin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 vào bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 

Bước 3: 

- Dùng thiết bị kiểm tra xung IGT1 tại tại transistor công suất và khởi động động 

cơ. 

Nếu không có tín hiệu IGT1, kiểm tra tín hiệu IGT1 tại ECU. Nếu có thì kiểm tra 

đường dây từ ECU đến transistor công suất. Lưu ý, khi kiểm tra tại ECU nếu không có 

tín hiệu IGT1 thì thay mới ECU. 

Nếu có tín hiệu IGT1, kiểm tra bước tiếp theo. 



Bài 3: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       159 

Bước 4: 

- Kiểm tra tín hiệu IGC1 (OC1). 

Đo điện áp cực OC1 transistor công suất: Khoảng 12v thì thay mới transistor 

công suất. Nếu khóng có. 

Kiểm tra điện áp tại cực (-) bôbin: Nếu có, kiểm tra đường dây từ bôbin nối đến 

cực IGC1. Nếu không có, kiểm tra mạch điện nguồn cung cấp cho bôbin 1 

Igniter đặt trong ECU: 

 

Kiểm tra – Chẩn đóan: 

Bước 1: 

- Kiểm tra tia lửa điện cao áp cung cấp từ mỗi bôbin. 

Nếu ở tất cả các bôbin đều không có tia lửa điện: Kiểm tra điện nguồn cung cấp 

cho ECU, điện nguồn cung cấp cho bôbin, tín hiệu G và Ne. Cần thiết thay mới ECU. 

Nếu chỉ mất ở một bôbin. Giả sử ở bôbin số 1 thì vùng hư hỏng phải kiểm tra bao 

gồm: 

Bôbin v bugi, tín hiệu IGC. 

Bước 2: 

- Kiểm tra tình trạng bugi, cần thiết thay mới. 

- Kiểm tra bôbin: 

Tháo giắc gim điện đến bôbin số 1 và bôbin số 2. 

Gim giắc cắm của bôbin số 2 vào bôbin số 1. Khởi động và kiểm tra tia lửa ở 

bôbin số 1. Nếu không có tia lửa, thay mới bôbin. 
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Nếu có tia lửa, lắp lại các đầu gim điện theo đúng thứ tự của các bôbin. 

Bước 3: 

- Kiểm tra điện áp tại cực IGC1 của igniter và ECU khi contact máy On: Khoảng 

12v. 

- Nếu có điện áp tại cực IGC1 của ECU là 12v khi contact máy On, thay mới 

ECU. 

3.5.4.Lắp mạch kiểm tra các chi tiết và hệ thống đánh lửa. 

Hộp điều khiển đánh lửa sử dụng IC + Bobine rời 

 

Hộp điều khiển đánh lửa sử dụng IC + Bobine đôi 

 

Hộp điều khiển đánh lửa sử dụng IC + Bobine đánh lửa trực tiếp 
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3.5.5.Kiểm tra vận hành các chi tiết trong hệ thống trên mô hình 

Kỹ thuật tháo lắp, kiểm tra và chẩn đoán hệ thống đánh lửa điện tử delco. 

Sơ đồ mạch điện hệ thống đánh lửa điện tử 

 

   ● Trình tự thử lửa trên hệ thống đánh lửa Toyota: 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Quay delco để quan sát có xuất hiện tia lửa trên bugi. 

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì hệ thống đánh lửa còn tốt. 

 - Ngược lại kiểm tra lại các cảm biến, igniter, bobine… 

  ● Kiểm tra igniter: 
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- Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

- Kích và nhả liên tục dương ắc qui vào chân IGT, quan sát đèn LED. 

- Nếu đèn LED sáng tắt liên tục thì igniter còn tốt, ngược lại thì igniter hư. 

Hệ thống đánh lửa Nissan, Mitsubishi: 

 

  ● Trình tự thử lửa trên hệ thống đánh lửa Nissan, Mitsubishi: 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Quay delco để quan sát có xuất hiện tia lửa trên bugi. 

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì hệ thống đánh lửa còn tốt. 

 - Ngược lại kiểm tra lại các cảm biến, igniter, bobine… 

  ● Kiểm tra igniter: 
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 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Kích và nhả liên tục dương ắc qui vào chân IGT, quan sát đèn LED. 

 - Nếu đèn LED sáng tắt liên tục thì igniter còn tốt, ngược lại thì igniter hư 

Hệ thống đánh lửa Honda : 

 

  ● Trình tự thử lửa trên hệ thống đánh lửa Honda: 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Quay delco để quan sát có xuất hiện tia lửa trên bugi. 

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì hệ thống đánh lửa còn tốt. 

 - Ngược lại kiểm tra lại các cảm biến, igniter, bobine… 

  ● Kiểm tra igniter: 

 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Kích và nhả liên tục âm ắc qui (như hình) vào chân IGT, quan sát đèn LED. 

 - Nếu đèn LED sáng tắt liên tục thì igniter còn tốt, ngược lại thì igniter hư. 

Hệ thống đánh lửa trực tiếp bobine đôi: 
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Sơ đò mạch loại IC-bobine tích hợp 

 

  ● Trình tự thử lửa trên hệ thống đánh lửa: 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Nối các chân IGT1, IGT2 tương ứng với các IC-bobine 1 của máy 1 và 4, IC-

bobine 2 của máy 2 và máy 3. 

 - Quay bộ tạo tín hiệu cảm biến để quan sát tia lửa trên bugi. 

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì hệ thống đánh lửa còn tốt. 

 - Ngược lại kiểm tra lại các cảm biến, igniter, bobine… 

Chú ý: Trong quá trình thử lửa tránh trường hợp treo lửa làm hỏng IC-Bobine. 

  ● Kiểm tra igniter-bobine: 

 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Kích và nhả liên tục dương accu vào chân IGT1 và quan sát sự xuất hiện tia lửa 

trên bugi số 1  

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì IC-Bobine còn tốt. 

 - Ngược lại thì IC-Bobine bị hư. 

 - Tiến hành kiểm tra các IC-Bobine còn lại. 

Loại IC-bobine rời 
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  ● Trình tự thử lửa trên hệ thống đánh lửa: 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ bên dưới. 

 - Nối các chân IGC1, IGC2 tương ứng với các Igniter bobine 1, bobine 2. 

 - Nối các chân IGT1, IGT2 tương ứng với các chân trong ECU. 

 - Quay bộ tạo tín hiệu cảm biến để quan sát tia lửa trên bugi 

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì hệ thống đánh lửa còn tốt. 

 - Ngược lại kiểm tra lại các cảm biến, igniter, bobine… 

Chú ý: Trong quá trình thử lửa tránh trường hợp treo lửa làm hỏng IC-Bobine. 

 

  ● Kiểm tra igniter: 

 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Kích và nhả liên tục dương accu vào chân IGT1 và quan sát đèn LED. 

 - Nếu đèn LED sáng tắt liên tục thì IC tốt, ngược lại thì IC hư. 

  ● Kiểm tra Bobine: 
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 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Kích và nhả liên tục dương accu vào chân IGT1 quan sát sự xuất hiện tia lửa trên 

bugi 1. 

 - Nếu có tia lửa thì tốt, ngược lại bobine hư. 

 - Tiến hành thực hiện cho các bobine còn lại. 

Cảm biến tín hiệu NE, G: 

Sơ đồ mạch điện kiểm tra tín hiệu NE, G cảm biến quang hoặc Hall. 

 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Quay delco để quan sát đèn LED. 

 - Nếu đèn LED sáng tắt tương ứng với số răng cảm biến NE, G thì cảm biến tốt. 

    - Ngược lại thì cảm biến hư. 

Kỹ thuật tháo lắp, kiểm tra và chẩn đoán hệ thống đánh lửa trực tiếp bobine đơn. 

Sơ đồ mạch điện 
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 Loại IC-Bobine tích hợp 

 

  ● Trình tự thử lửa trên hệ thống đánh lửa: 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Nối các chân IGT1, IGT2, IGT3, IGT4 tương ứng với các bobine 1, bobine 2, 

bobine 3, bobine 4. 

 - Quay bộ tạo tín hiệu cảm biến để quan sát tia lửa trên bugi. 

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì hệ thống đánh lửa còn tốt. 

 - Ngược lại kiểm tra lại các cảm biến, igniter, bobine… 

Chú ý: Trong quá trình thử lửa tránh trường hợp treo lửa làm hỏng IC-Bobine. 

  ● Kiểm tra igniter-bobine: 
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 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Kích và nhả liên tục dương accu vào chân IGT1 và quan sát sự xuất hiện tia lửa 

trên bugi số  

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì IC-Bobine còn tốt. 

 - Ngược lại thì IC-Bobine bị hư. 

 - Tiến hành kiểm tra các IC-Bobine còn lại. 

Loại IC-Bobine rời: 

  ● Trình tự thử lửa trên hệ thống đánh lửa: 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ bên dưới. 

 - Nối các chân IGC1, IGC2, IGC3, IGC4 tương ứng với các Igniter bobine 1, bobine 

2, bobine 3, bobine 4. 

 - Nối các chân IGT1, IGT2, IGT3, IGT4 tương ứng với các chân trong ECU. 

 - Quay bộ tạo tín hiệu cảm biến để quan sát tia lửa trên bugi. 

 - Nếu có tia lửa điện trên bugi thì hệ thống đánh lửa còn tốt. 

 - Ngược lại kiểm tra lại các cảm biến, igniter, bobine… 

Chú ý: Trong quá trình thử lửa tránh trường hợp treo lửa làm hỏng IC-Bobine. 

 

  ● Kiểm tra igniter: 
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 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Kích và nhả liên tục dương accu vào chân IGT1 và quan sát đèn LED. 

 - Nếu đèn LED sáng tắt liên tục thì IC tốt, ngược lại thì IC hư. 

  ● Kiểm tra Bobine: 

 

 - Mắc mạch điện như sơ đồ trên. 

 - Kích và nhả liên tục dương accu vào chân IGT1 quan sát sự xuất hiện tia lửa trên 

bugi 1. 

 - Nếu có tia lửa thì tốt, ngược lại bobine hư. 

    - Tiến hành thực hiện cho các bobine còn lại. 

Kỹ thuật tháo lắp, kiểm tra và chẩn đoán hệ thống đánh lửa trực tiếp bobine đơn. 

Sơ đồ mạch điện 
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Quy trình kiểm tra cuộn dây đanh lửa có IC đánh lửa trực tiếp bobine đơn trên 

động cơ Toyota Inova 

Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

Kiểm tra cuộn dây đánh lửa 

(mạch nguồn) 

- Ngắt các giắc nối cuộn đánh 

lửa I1, I2, I3, I4 có IC. 

- Đo điện trở của các giắc nối 

phía dây điện. 

- Nối dụng cụ đo: 

I1-4(GND)- Mát thân xe 

I2-4(GND)- Mát thân xe 

I3-4(GND)- Mát thân xe 

I4-4(GND)- Mát thân xe 

 Điều kiện tiêu chuẩn: Dưới 

1 

- Bật khóa điện ON. 

       

         

        

 

 

 

 

 



Bài 3: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       171 

Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

- Đo điện áp giữa các giắc nối 

phía dây điện. 

- Nối dụng cụ đo: 

I1-1(+B)-I1_4(GND) 

I2-1(+B)-I2_4(GND) 

I3-1(+B)-I3_4(GND) 

I4-1(+B)-I4_4(GND) 

 Điều kiện tiêu chuẩn: 9 đến 

14 V 

 

 

 

 

           

Kiểm tra dây điện (Cuộn dây 

đánh lửa-ECM) 

- Ngắt các giắc nối cuộn đánh 

lửa I1, I2, I3, I4 có IC. 

- Ngắt giắc nối E12 của ECM. 

- Đo điện trở của các giắc nối 

phía dây điện. 

- Nối dụng cụ đo: 

I1-2-E12-23(IGF1) 

I2-2-E12-23(IGF1) 

I3-2-E12-23(IGF1) 

I4-2-E12-23(IGF1) 

I1-3-E12-17(IGT1) 

I2-3-E12-16(IGT2) 

I3-3-E12-15(IGT3) 

I4-3-E12-14(IGT4) 

 Điều kiện tiêu chuẩn: Dưới 

1 

- Nối dụng cụ đo: 

I1-2 hay E12-23(IGF1)- mát 
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

thân xe 

I2-2 hay E12-23(IGF1)- mát 

thân xe 

I3-2 hay E12-23(IGF1)- mát 

thân xe 

I4-2 hay E12-23(IGF1)- mát 

thân xe 

I1-3 hay E12-17(IGT1)- mát 

thân xe 

I2-3 hay E12-16(IGT2)- mát 

thân xe 

I3-3 hay E12-15(IGT3)- mát 

thân xe 

I4-3 hay E12-14(IGT4)- mát 

thân xe 

 Điều kiện tiêu chuẩn: 10K  

trở lên 
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

Kiểm tra ECM (Tín hiệu 

IGT1, IGT2, IGT3, IGT4, 

IGF) 

- Trong khi đang quay khởi 

động, hãy kiểm tra dạng sóng 

của giắc nối ECM bằng cách 

dùng máy đo điện sóng. 

- Đặt dụng cụ:  

2V/DIV, 20 msec/DIV 

(ĐK: Không tải) 

- Nối dụng cụ đo: 

E12-17(IGT1)- E12-3(E1) 

E12-16(IGT2)- E12-3(E1) 

E12-15(IGT3)- E12-3(E1) 

E12-14(IGT4)- E12-3(E1) 

E12-23(IGF1)- E12-3(E1) 

 Điều kiện tiêu chuẩn: Dạng 

sóng đúng như tiêu chuẩn 

 

 

Kiểm tra xem mã DTC có xuất 

hiện không (Cuộn đánh lửa - 

cầu chì INJ) 

- Nối máy chuẩn đoán với giắc 

DLC3. 

- Bật khóa điện đến vị trí ON 

và bật máy chuẩn đoán ON. 

- Đọc mã DTC: P0351/14 

 

Kiểm tra trên xe 

Tiến hành thử đánh lửa 

- Kiểm tra các mã DTC. 

- Kiểm tra xem có đánh lửa không 
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 Tháo cuộn dây đánh lửa. 

 Tháo bugi. 

 Lắp bugi vào cuộn dây đánh lửa và nối giắc của cuộn đánh lửa. 

 Ngắt 4 giắc nối của vòi phun. 

 Tiếp mát cho bugi. 

 Kiểm tra bằng cách quan sát rằng tia lửa phát ra khi động cơ quay khởi động 

- Quy trình thử đánh lửa. 

 Kiểm tra rằng giắc nối phía dây điện của cuộn đánh lửa có IC đánh lửa đã 

được cắm chắc chắn. 

 Tiến hành thử đánh lửa cho mỗi cuộn đánh lửa có IC đánh lửa. 

 Kiểm tra sự cấp nguồn đến cuộn đánh lửa có IC đánh lửa. 

 Đo điện trở giữa của cảm biến vị trí trục cam 

Nối dụng cụ đo:  - Lạnh  Điều kiện tiêu chuẩn: 835 đến 1400  

- Nóng  Điều kiện tiêu chuẩn: 1060 đến 1645  

 Đo điện trở giữa của cảm biến vị trí trục khuỷu 

Nối dụng cụ đo:  - Lạnh  Điều kiện tiêu chuẩn: 1630 đến 2740  

- Nóng  Điều kiện tiêu chuẩn: 2065 đến 3225  

 Kiểm tra tín hiệu IGT của ECM 

- Dùng đầu khẩu 16 mm, lắp bugi lại.  

- Lắp cuộn dây đánh lửa. 

Kiểm tra bugi 

Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

- Kiểm tra điện cực. 

- Dùng mô kế, đo 

điện trở cách điện. 

- Điện trở cách điện 

tiêu chuẩn: 10 M trở 

lên. 
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Trình tự kiểm tra Hình ảnh minh họa 

- Phương pháp kiểm 

tra xen kẽ. 

- Tăng ga nhanh để 

đạt được tốc độ động 

cơ 4000 vòng/phút 

trong 5 lần. 

- Tháo bugi. 
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Bài 4: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG. 

1.Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:  

Học xong bài này người học có khả năng:  

- Phát biểu được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên tắc làm việc của hệ thống nhiên liệu trên 

động cơ xăng. 

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra và bảo 

dưỡng điều khiển điện tử và các bộ cảm biến. 

- Chẩn đoán sửa chữa hệ thống nhiên liệu trên động cơ xăng theo đúng phương pháp 

và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định. 

2.Nội dung của bài:      

4.1.Lý thuyết điều khiển hệ thống phun xăng điện tử. 

Hệ thống bao gồm thùng nhiên liệu, bơm nhiên liệu, lọc nhiên liệu, các đường ống, bộ 

dập dao động, ống phân phối, các kim phun, kim phun khởi động và bộ điều áp. 

Khi bơm nhiên liệu chuyển động, nó sẽ hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu cung cấp qua 

bộ lọc nhiên liệu đến bộ dập dao động để đi vào ống phân phối. Tại ống phân phối 

nhiên liệu được cung cấp đến các kim phun, kim phun khởi động và lượng nhiên liệu 

thừa đi qua bộ điều áp theo đường ống hồi trở về thùng chứa nhiên liệu. 

 

Sơ 

đồ 

hệ 

thố

ng 

nhi

ên 

liệ

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thùng nhiên liệu Bơm nhiên liệu Lọc nhiên liệu 

Bộ dập dao động 

Ống phân phối Bộ điều áp 

  

 

 

 

 
Đường ống hồi 
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Sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiên liệu 

4.1.1.Sơ đồ và cấu tạo các phần tử 

 

 

4.1.2.Nguyên lý làm việc. 

Điều khiển phun xăng 

Việc lựa chọn thuật toán điều khiển phun xăng phụ thuộc vào các yếu tố mà nhà chế tạo ưu 

tiên như” 

Điều khiển chống ô nhiễm  
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Việc hòa trộn hỗn hợp có thể thực hiện bằng 2 cách phun trên đường ống nạp hoặc phun trong 

xylanh (GDI). Nếu đủ thời gian, hỗn hợp hòa khí sẽ phân bố đồng nhất trong xylanh với tỉ lệ thay 

đổi trong khoảng 0.9    1.3. đối với động cơ phun trực tiếp GDI với tỉ lệ hòa khí rất nghèo   

1.3 cũng phải tạo ra vùng hỗn hợp tương đối giàu ở vùng gần bougie trong buồng cháy. 

Quá trình cháy bắt đầu từ khi có tia lửa và được đặc trưng bởi: 

 Ngọn lửa màu xanh đối với hỗn hợp đồng nhất và tỉ lệ lý tưởng. Trường hợp này không có 

muội than hình thành. 

 Ngọn lửa màu vàng đối với hỗn hợp phân lớp và tỉ lệ hòa khí nghèo. Muội than sẽ hình thành. 

 Các chất độc trong khí thải như: CO, HC, NOX phụ thuộc mạnh vào tỉ lệ hòa khí: 

 < 1:  tăng lượng HC và CO. 

 = 1:  có đủ 3 chất CO, HC, NOX để phản ứng với nhau trong bộ xúc tác. Sau 

bộ xúc tác có rất ít chất độc. 

  1.1 :  lượng NOX sẽ đạt giá trị cực đại do nhiệt độ buồng cháy cao và còn thừa 

oxy. 

 > 1.1: giảm NOX và nhiệt độ buồng cháy, tăng hàm lượng HC do thỉnh thoảng 

không cháy được hỗn hợp. 

 > 1.5:  chế độ đốt nghèo với khí độc thấp trừ NOX. 

Hàm lượng O2 còn trong pô có thể được dùng để xác định tỉ lệ  nếu   1 thông qua cảm biến oxy. 

 Công suất động cơ 

 Hỗn hợp giàu  < 1 : công suất dung tích xylanh đạt cực đại nhờ 

lượng nhiên liệu tăng. Sử dụng phổ biến ở 

chế độ tải lớn trước 1970. Ngày nay chỉ 

được dùng trong chế độ làm nóng (warm-

up) động cơ. Hàm lượng chất độc trong khí 

thải cao. 

 Hỗn hợp lý tưởng  = 1 : công suất tương đối cao. Được sử dụng để 

tăng hiệu suất của bộ xúc tác.  

 Hỗn hợp tương đối nghèo 1 <  < 

1.5 

 

: 

 

 hiệu suất tốt nhờ tăng lượng khí nạp nhưng hàm 

lượng NOX tăng. Sử dụng ở chế độ tải nhỏ trước 

1980. 

 Hỗn hợp nghèo  > 1.5 :  hiệu suất rất cao nhưng hàm lượng NOX vẫn còn 

lớn, vì vậy phải có bộ xúc tác cho NOX. 

Lượng nhiên liệu tổng cộng được phun ra phụ thuộc vào các thông số sau: 

 Lưu lượng khí nạp theo thời gian m’a. 
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 Góc mở bướm ga t. 

 Tốc độ động cơ n. 

 Nhiệt độ động cơ e. 

 Nhiệt độ môi trường (khí nạp) a. 

 Điện áp ắc quy Ub. 

Chức năng chính của điều khiển phun xăng 

Kiểm soát lượng xăng phun theo thời gian theo lượng khí nạp để đạt tỉ lệ mong muốn. 

Tăng lượng nhiên liệu ở chế độ làm nóng sau khởi động lạnh. 

Tăng lượng khí nạp lẫn nhiên liệu (tăng hỗn hợp) cho động cơ nguội vì ma sát lớn. 

Bù lượng nhiên liệu bám trên ống nạp. 

Cắt nhiên liệu khi giảm tốc hoặc tốc độ quá cao. 

Hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạp và áp suất khí trời đối với L - Jetronic. 

Điều chỉnh tốc độ cầm chừng. 

Điều chỉnh . 

Điều chỉnh lưu hồi khí thải. 

BƠM NHIÊN LIỆU 

Bơm nhiên liệu được đặt bên trong hoặc bên ngoài thùng nhiên liệu, nó được sử dụng 

rộng rãi là kiểu rotor con lăn hoặc kiểu tuốc bin. Bơm được dẫn động bằng động cơ 

điện một chiều 12 vôn. Khi bơm quay, nó sẽ hút nhiên liệu từ thùng xăng và cung cấp 

dưới một áp suất nhất định đến lọc nhiên liệu, đi qua bộ dập dao động để vào ống phân 

phối. Lượng nhiên liệu thừa qua bộ điều áp trở về thùng chứa. Tại ống phân phối nhiên 

liệu sẽ được cung cấp đến kim phun khởi động lạnh và cung cấp đến các kim phun bố 

trí trên đường ống nạp của động cơ. Dưới tác dụng của áp suất nhiên liệu, khi van kim 

mở nhiên liệu được phun gián đoạn vào đường ống nạp và có chu kỳ.  

Áp suất nhiên liệu do bơm cung cấp rất lớn vào khoảng 3,5 đến 6,0 kg/cm2, nhưng áp 

suất nhiên liệu trong hệ thống khoảng 2,7 đến 3,1 kg/cm2 do sự khống chế bởi bộ điều 

áp. 
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Bơm bố trí bên trong thùng nhiên liệu có ưu điểm là cách âm tốt, luôn được làm mát 

bởi nhiên liệu nhưng có khuyết điểm là bảo dưỡng và thay thế rất khó khăn. 

Van một chiều được bố trí ở đường ra của bơm, nó dùng để tạo một áp suất dư trong 

hệ thống khi động cơ dừng. Điều này sẽ làm cho động cơ khởi động dễ dàng và nhanh 

chóng. Trong trường hợp dừng động cơ khi động cơ nóng, nhiệt độ nhiên liệu trong 

đường ống bố trí xung quanh ôtô sẽ gia tăng, áp suất dư trong hệ thống sẽ ngăn ngừa 

được sự tạo bọt trong nhiên liệu. 

LỌC NHIÊN LIỆU 

Lọc nhiên liệu dùng để gạn lọc các chất bẩn có trong nhiên liệu, để đảm bảo sự làm việc 

chính xác của hệ thống nhiên liệu. Nhiên liệu sau khi đi ra khỏi lọc sẽ được cung cấp 

đến bộ dập dao động.  

Lọc nhiên liệu có vỏ bằng kim loại đủ khả năng chịu được áp lực cao. Nó thường được 

bố trí ở buồng máy để dễ dàng bảo dưỡng. Một số động cơ không có đường ống nhiên 

liệu hồi, lọc nhiên liệu thường được bố trí bên trong thùng nhiên liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ DẬP DAO ĐỘNG 
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Bộ dập dao động thường được bố trí ở đường nhiên liệu vào trên ống phân phối. Chức 

năng của nó là dùng để dập các xung nhiên liệu do bơm tạo nên và do sự đóng mở của 

các kim phun trong quá trình phun nhiên liệu.  

Cấu trúc phần chính của bộ dập dao động gồm một màng và một lò xo để hấp thụ các 

xung dao động áp suất trong hệ thống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ bộ dập tắt dao động 

Dưới tác dụng của áp suất nhiên liệu từ bơm, màng bộ dập dao động được nhấc lên và 

nhiên liệu được cung cấp vào ống phân phối. Khi áp suất nhiên liệu trong ống phân 

phối giảm, lò xo đẩy màng đi xuống để ổn định áp suất nhiên liệu. 

BỘ ĐIỀU ÁP 

Ở các động cơ cũ, bộ điều áp được bố trí trên ống phân phối. Các động cơ ngày nay bộ 

điều áp được bố trí bên trong thùng nhiên liệu. 

MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN BƠM NHIÊN LIỆU 

Có hai phương pháp điều khiển bơm nhiên liệu: Điều khiển bơm quay một tốc độ 

và điều khiển bơm quay nhiều tốc độ. 

ĐIỀU KHIỂN BƠM QUAY MỘT TỐC ĐỘ 

Người ta sử dụng hai phương án để điều khiển bơm quay một tốc độ: Dùng contact 

điều khiển bơm bố trí trong bộ đo gió van trượt và điều khiển từ ECU động cơ. Kiểu 

điều khiển từ ECU được sử dụng hầu hết trên các hãng xe ngày nay. 
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- DÙNG CONTACT BƠM 

Contact bơm được bố trí bên trong bộ đo gió van trượt. Khi động cơ dừng, không có 

không khí qua bộ đo gió nên contact mở (Off). Khi động cơ hoạt động, lực của dòng 

không khí nạp làm cho tấm van chuyển động nên contact đóng (On). 

 

 

 

 

 

 

Khi contact máy từ vị trí off chuyển sang on, dòng điện từ dương ắc quy cung cấp qua 

cuộn dây của rơ le chính làm cho tiếp điểm rơ le chính đóng. 

Khi khởi động, dòng điện cung cấp cho cuộn dây L2 của rơ le bơm như sau: +Ắc quy -

> ST contact máy -> L2 rơ le bơm -> mát -> âm ắc quy làm cho tiếp điểm rơ le bơm 

đóng. Dòng điện cung cấp cho bơm: + ắc quy -> tiếp điểm rơ le chính -> tiếp điểm rơ 

le bơm -> + bơm nhiên liệu -> mát. 
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Khi động cơ chạy, không khí nạp đi vào bộ đo gió làm cho contact điều khiển bơm 

đóng -> có dòng qua L1 làm cho tiếp điểm rơ le bơm đóng và bơm tiếp tục quay: + ắc 

quy -> tiếp điểm rơ le chính -> cực +B rơ le bơm -> tiếp điểm rơ le bơm -> bơm nhiên 

liệu -> mát. 

Để kiểm tra áp suất nhiên liệu và kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu trên đường ống, chúng ta 

thực hiện như sau: 

▪ Xoay contact máy on: Tiếp điểm rơ le chính đóng. 

▪ Nối cực +B với Fp ở đầu kiểm tra. 

Tụ điện và điện trở R có tác dụng dập tia lửa điện tại tiếp điểm và giữ cho tiếp điểm 

đóng khi contact máy chuyển từ vị trí ST về vị trí IG (On). 

- ĐIỀU KHIỂN TỪ ECU 

Kiểu này được sử dụng phổ biến ở các hãng xe. Tuỳ theo hãng mà phương pháp điều 

khiển bơm nhiên liệu có các đặc điểm riêng của nó. 

KIỂU 1: 

Khi contact máy on: Có dòng qua cuộn dây L1 làm cho tiếp điểm rơ le chính đóng. 

Khi khởi động: Dòng điện từ cực ST qua cuộn dây L3 làm cho tiếp điểm rơ le bơm 

đóng -> bơm quay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Động cơ chạy: Tín hiệu số vòng quay trục khuỷu Ne gởi về ECU. Bộ vi xử lý 

điều khiển transistor T mở: + ắc quy -> tiếp điểm rơ le chính -> cực +B -> cuộn dây L2 

-> cực Fc 🡪 transistor T -> mát làm cho tiếp điểm rơ le bơm đóng và bơm tiếp tục 

quay. 

Bơm nhiên liệu cũng chuyển động khi nối cực +B và Fp ở đầu kiểm tra và xoay 

contact máy on. 
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KIỂU 2:  

Hãng Honda sử dụng bộ đo gió kiểu kiểm tra độ chân không trong đường ống nạp 

(Vacuum Sensor). Bơm nhiên liệu được bố trí bên trong thùng nhiên liệu, rơ le chính 

và rơ bơm được ghép chung lại với nhau được gọi là rơ le PGM – FI.  

Khi contact máy On có dòng điện qua cuộc dây L1 của rơ le chính -> tiếp điểm rơ le 

chính đóng. Khi tiếp điểm đóng thì sẽ có điện cung cấp cho ECU và các kim phun.  

Khi ECU tiếp nhận dòng điện cung cấp từ contact máy ở cực +B thì nó sẽ điều khiển 

dòng điện qua cuộn dây L2 trong thời gian là 2 giây -> tiếp điểm rơ le bơm đóng -> 

bơm quay 2 giây để cung cấp áp lực nhiên liệu tức thời cho hệ thống. 

Khi khởi động, có tín hiệu khởi động từ cực ST của contact máy -> ECU.  ECU sẽ 

điều khiển transistor mở và dòng điện qua cuộn dây L2 làm bơm quay. 

Khi động cơ hoạt động, có tín hiệu số vòng quay động cơ (Crank) gởi về ECU và ECU 

tiếp tục điều khiển bơm xăng hoạt động. 

Khi động cơ dừng tín hiệu số vòng quay mất, ECU cắt dòng điện qua cuộn dây L2 làm 

cho tiếp điểm rơ le bơm mở và bơm ngừng quay. 

Khi xoay contact máy ở vị trí Off , không có dòng qua cuộn dây L1 nên tiếp điểm rơ le 

chính mở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIỂU 3: 

Hiện nay để đơn giản hóa trong mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu, hãng Toyota và 

một số hãng khác sử dụng rơ le bơm gồm một tiếp điểm và một cuộn dây. Phương 

pháp điều khiển giống hãng Honda. 

Khi contact máy On: Dòng điện từ cực IG contact máy cung cấp cho cuộn dây của rơ 

le chính, làm cho tiếp điểm rơ le chính đóng. 
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Khi khởi động: khi ECU tiếp nhận tín hiệu khởi động STA, nó sẽ điều khiển transistor 

mở -> dòng điện đi qua cuộn dây rơ le bơm. Dòng điện cung cấp cho bơm xăng như 

sau: + Accu -> tiếp điểm rơ le chính -> tiếp điểm rơ le bơm -> bơm xăng. 

Khi động cơ hoạt động, tín hiệu số vòng quay động cơ Ne gữi về ECU, ECU tiếp tục 

điều khiển transistor mở để giữ cho tiếp điểm rơ le bơm đóng và bơm tiếp tục quay. 

Khi contact máy từ On chuyển sang Off bơm tiếp tục quay trong khoảng thời gian là 2 

giây. 

KIỂU 4: 

Kiểu này được sử dụng phổ biến ở các hãng Ford, Isuzu, Daewoo… 

Khi contact máy On: Dòng điện từ ECU động cơ cung cấp qua cuộn dây rơle bơm 

trong khoảng thời gian 2 giây. 

Khi khởi động: Tín hiệu ST gởi về ECU ở cực STA, ECU cung cấp dòng điện qua 

cuộn dây rơ le bơm làm bơm quay. 

Khi động cơ hoạt động, ECU tiếp nhận xung tín hiệu số vòng quay động cơ thì nó sẽ 

điều khiển bơm quay. 

Khi contact máy On, nhưng ECU không tiếp nhận các xung đánh lửa trong khoảng 

thời gian từ 2 đến 3 giây thì nó sẽ điều khiển bơm Off. 
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CÁC PHƯƠNG PHÁP PHUN NHIÊN LIỆU 

TỔNG QUAN VỀ KIM PHUN 

Lượng nhiên liệu phun qua kim phun phụ thuộc chính vào lượng không khí nạp và số 

vòng quay của động cơ. Ngoài ra lượng nhiên liệu phun còn phụ thuộc vào trạng thái 

làm việc của động cơ nhờ vào các cảm biến khác. 

Ở hệ thống phun đơn điểm, người ta sử dụng một hoặc hai kim phun bố trí ở trung tâm 

để phân phối nhiên liệu cho các xy lanh động cơ giống như bộ chế hoà khí. 

 

 

 

 

 

 

 

Kim phun đơn điểm 

Hệ thống phun đa điểm, mỗi xy lanh được bố trí một kim phun. Kim phun được lắp 

trong đường ống nạp trước xú pap nạp, các kim phun được điều khiển bởi điện từ. 

Kim phun bao gồm một thân và một van kim đặt trong ống từ. Thân kim phun chứa 

một cuộn dây, nó điều khiển sự đóng mở của van kim. Khi không có dòng điện cung 

cấp cho cuộn dây, lò xo đẩy van kim vào đế của nó. Khi nam châm điện được tác động, 

van kim nâng lên khỏi bệ van khoảng 0,1mm và nhiên liệu được phun ra khỏi kim 

phun nhờ áp suất nhiên liệu trong hệ thống, thời gian mở của kim phun vào khoảng 
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1ms đến 1,5 ms. Trong quá trình phun phải đảm bảo sao cho nhiên liệu không ngưng tụ 

vào đường ống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi kiểu động cơ có một góc phun tối ưu nhất và một khoảng cách chính xác giữa kim 

phun và xú pap nạp. Các kim phun được lắp trên ống phân phối, phải bảo đảm sự cách nhiệt 

cho các kim phun để tránh tạo bọt xăng, hơi trong kim phun và để góp phần vào sự cải thiện 

sự hoạt động của động cơ khi khởi động nóng. 

Đầu của kim phun được bố trí trong đường ống nạp qua trung gian của các vòng đệm 

cao su để cách nhiệt, giảm rung động cho kim phun và không cho không khí lọt vào 

trong đường ống nạp. Đuôi kim phun được gá vào ống phân phối qua một vòng đệm 

làm kín để tránh sự rò rỉ của nhiên liệu. Số lỗ phun của các kim phun có thể là một, hai 

hoặc bốn…để đảm bảo được khả năng phun sương và góc độ phun được thiết kế theo 

sự bố trí của các xú pap nạp. 
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Ở một vài động cơ để tăng khả năng phun sương ở tốc độ cầm chừng bằng cách người 

ta dẫn dòng không khí từ van điều khiển tốc độ cầm chừng đi qua đầu của kim phun. 

PHÂN LOẠI 

Căn cứ vào điện trở cuộn dây kim phun: 

▪ Kim phun điện trở cao: 13 - 15Ω. 

▪ Kim phun điện trở thấp: 2 - 3Ω. 

Căn cứ vào số lỗ phun: 

▪ Loại có một lỗ phun. 

▪ Loại có hai lỗ phun. 

▪ Loại nhiều lỗ phun. 

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHUN NHIÊN LIỆU 

Có hai phương pháp điều khiển kim phun: Điều khiển bằng điện áp và điều khiển bằng 

cường độ dòng điện. 

ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN ÁP 

Điện áp đặt vào hai cực của kim phun là 12 vôn. Kiểu này được sử dụng cho kim phun 

có điện trở cao và cho kim phun có điện trở thấp. Khi sử dụng kim phun có điện trở 

thấp thì trong mạch điện phải mắc nối tiếp một điện trở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện dương từ ắc quy được cung cấp đến cực số 10 và số 20 của ECU qua các cầu chì, 

contact máy và các kim phun. Khi bộ vi xử lý điều khiển transistor trong ECU mở thì 

sẽ có dòng điện đi qua kim phun, làm cho van kim được nhấc lên và nhiên liệu được 

phun vào đường ống nạp.  
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Đối với kim phun có điện trở cao, do số vòng dây của cuộn dây kim phun nhiều nên 

dẫn đến sự mở trễ của kim phun. Tuy nhiên, hiện nay kim phun điện trở cao được sử 

dụng rất phổ biến và thời gian mở trễ của kim phun sẽ được bù lại trong ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƯỜNG ĐỘ 

Kiểu điều khiển bằng cường độ được sử dụng cho kim phun có điện trở rất thấp 

khoảng 1,5 đến 1,7Ω và trong mạch điện không mắc nối tiếp một điện trở. Nó được sử 

dụng với mục đích là tăng độ nhạy của kim phun nhưng kiểu điều khiển này rất  ít 

được sử dụng. 

Khi kim phun bắt đầu mở thì dòng điện qua kim phun rất lớn khoảng 8A để van kim 

nhấc lên nhanh chóng, sau đó ECU điều khiển dòng điện qua kim phun là 2A để giữ 

cho kim phun mở ở tần số khoảng 20kHz. 

 KIM PHUN KHỞI ĐỘNG LẠNH – CONTACT NHIỆT THỜI GIAN 

Để dễ dàng khởi động ở nhiệt độ thấp nguời ta sử dụng kim phun khởi động. Lượng 

nhiên liệu phun trong quá trình khởi động được điều khiển bởi contact nhiệt thời gian 

hoặc kết hợp giữa contact nhiệt thời gian và ECU động cơ. 

KIM PHUN KHỞI ĐỘNG 

Kim phun khởi động lạnh được thiết kế để bổ xung thêm nhiên liệu cho động cơ khi 

khởi động ở vùng khí hậu lạnh. Kim phun khởi động lạnh là kim phun có điện trở thấp 

và nó được bố trí ở buồng nạp. Có hai phương pháp dẫn động kim phun. 

- Dùng contact nhiệt thời gian. 

- Dùng contact nhiệt thời gian và ECU để điều khiển. 

Kim phun khởi động lạnh chỉ hoạt động khi hai điều kiện sau đây được thỏa mãn. 
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- Khi khởi động động cơ. 

- Và khi nhiệt độ của nước làm mát dưới 30°C. 

Kim phun khởi động lạnh thực chất là một van điện. Khi có dòng điện đi qua cuộn dây 

kim phun thì van kim được nhấc lên và nhiên liệu được phun vào buồng nạp. Lỗ phun 

nhiên liệu được thiết kế đặc biệt để đảm bảo phun sương ở số vòng quay thấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT NHIỆT THỜI GIAN 

Contact nhiệt thời gian thường được bố trí ở nắp máy gần cảm biến nhiệt độ nước làm 

mát. Chức năng của nó là dùng để điều khiển thời gian mở của kim phun khởi động 

lạnh theo nhiệt độ của nước làm mát. 

Khi nhiệt độ nước làm mát thấp, thanh lưỡng kim điều khiển tiếp điểm contact nhiệt 

thời gian đóng. Nếu khởi động, dòng điện từ cực ST contact máy -> cuộn dây kim 

phun khởi động -> lưỡng kim nhiệt -> tiếp điểm -> mát. Van kim được nhấc lên và 

nhiên liệu được phun vào buồng nạp. Trong cùng thời gian trên, dòng điện từ cực ST 

contact máy -> hai cuộn dây điện trở và về mát. 

Dòng điện đi qua hai cuộn dây nhiệt trong suốt quá trình khởi động để giới hạn thời 

gian mở của kim phun khởi động khi khởi động nhiều lần. Khi có dòng điện đi qua hai 

cuộn dây nhiệt, thanh lưỡng kim sẽ bị nung nóng, nó sẽ điều khiển tiếp điểm mở, dòng 

điện qua kim phun bị ngắt. Thanh lưỡng kim vẫn bị nung nóng bởi một cuộn dây nhiệt 

để giữ cho tiếp điểm không đóng lại khi động cơ tiếp tục khởi động. 
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Khi  nhiệt độ nước làm mát trên 40°C, tiếp điểm mở. Do vậy, khi khởi động thì kim 

phun khởi động sẽ không phun nhiên liệu. Trường hợp này được gọi là khởi động 

nóng. 

 

Ở một số động cơ kim phun khởi động lạnh được điều khiển bằng contact nhiệt thời 

gian và cả ECU phù hợp với nhiệt độ nước làm mát. 

Như vậy, khi nhiệt độ nước làm mát bé hơn 20ºC, thời gian mở của kim phun khởi 

động lạnh phụ thuộc vào sự điều khiển của contact nhiệt thời gian căn cứ vào nhiệt độ 

nước làm mát. Ở nhiệt độ nước làm mát lớn hơn 20ºC, thời gian mở của kim phun 

khởi động khoảng 0,5 giây. Kim phun khởi động lạnh sẽ không phun khi khởi động ở 

nhiệt độ trên 60ºC. 

CÁC KIỂU PHUN 

Ở hệ thống phun đa điểm ECU điều khiển các kim phun làm việc theo 3 kiểu sau: 

▪ Phun hàng loạt còn gọi là phun đồng thời. 

▪ Phun theo nhóm. 

▪ Phun theo thứ tự công tác. 

PHUN HÀNG LOẠT 

Ở kiểu phun này trong một chu kỳ làm việc của động cơ các kim phun phun đồng thời 

và phun hai lần, mỗi lần phun bằng phân nữa lượng nhiên liệu cần thiết trong một chu 

kỳ. Kiểu phun này có khuyết điểm là ở một số xy lanh nhiên liệu phun vào ở kỳ nạp 

nên sự hình thành hỗn hợp của các xy lanh này kém. Do vậy, nó chỉ áp dụng ở các 

động cơ có số xy lanh từ 6 trở xuống. 
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Sơ đồ trên, kim phun sử dụng là kim phun có điện trở cao của động cơ 4 xy lanh. Mỗi 

cực của kim phun được cấp điện dương từ cực IG của contact máy, các cực còn lại của 

mỗi kim phun được nối về ECU qua các cực #10 và #20. Khi transistor trong ECU mở, 

dòng điện chạy qua 4 kim phun qua transistor về mát, nên các kim phun mở đồng thời 

với nhau và nhiên liệu được phun vào các đường ống nạp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHUN THEO NHÓM 

Phương pháp này thường được áp dụng cho động cơ có số xy lanh từ 6 trở lên. Các 

kim phun có thể chia làm hai nhóm, ba nhóm, bốn nhóm…tùy theo số xy lanh động 

cơ. 

  

 

 

 

 

 

 

Khi phun 
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theo nhóm thì lượng nhiên liệu được cung cấp trước quá trình nạp của mỗi xy lanh. 

Nhóm 1 được thực hiện cho xy lanh 2, 4 và 6. Nhóm 2 cho các kim phun 1, 5 và 3. Ở 

kiểu này, trong một chu kỳ làm việc của động cơ thì các kim phun chỉ phun có một 

lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình trên là sơ đồ đấu dây của động cơ 4 xy lanh. Kim phun được bố trí là kim phun 

có điện trở thấp, mỗi cực của các kim phun được cung cấp điện dương từ contact máy 

ở vị trí IG, mỗi cực còn lại của kim phun 1 và 3 được nối về cực #10 và kim phun 2 , 4 

được nối về cực #20 của ECU. Khi transistor số 1 mở thì nhiên liệu được cung cấp vào 

đường ống nạp của xy lanh 1 và 3. Khi transistor 2 mở thì kim phun 2 và 4 hoạt động. 

PHUN THEO THỨ TỰ CÔNG TÁC 

Kiểu phun này được áp dụng khá phổ biến ở động cơ 4 và 6 xy lanh. Trong một chu kỳ 

mỗi kim phun chỉ mở một lần và mở theo thứ tự công tác của động cơ. Theo sơ đồ bên 

dưới, lượng nhiên liệu được cung cấp ở cuối quá trình thải và kéo dài trong quá trình 

nạp của mỗi xy lanh. 
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4.2.Kiểm tra các chi tiết của mạch điều khiển nhiên liệu. 

4.2.1.Kiểm tra các phần tử của mạch điều khiển nhiên liệu. 

Kiểm tra sự hoạt động của bơm nhiên liệu. 

 Dùng tay kiểm tra sự chuyển động của dòng nhiên liệu ở đường ra của lọc nhiên liệu, 

bằng cách cho bơm hoạt động nhưng không được khởi động. 

 

Để cho bơm xăng hoạt động chúng ta có thể thực hiện như sau: 

Ford Laser 91 - 92: Nối cực F/P với GND ở đầu kiểm tra và xoay contact máy ở 

vị trí On. 

Ford UA Corsair – 2.0 89 – 92: Xoay contact máy On, bơm sẽ chuyển động trong 

khoảng thời gian là 3 giây. 

Mazda 121 năm 93 – 95: Xoay contact máy On và nối cực F/P với GND ở đầu 

kiểm tra. 

Mitsubishi Pajero 3.5 1993 – 1997: Cung cấp điện dương đến cực số 2 của đầu 

kiểm tra. 

Hãng Toyota: Nối cực +B với Fp ở đầu kiểm tra và xoay contact máy On… 
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Nếu không xác định được vị trí của đầu kiểm tra, dùng dây dẫn nối tắt hai cực 

tiếp điểm của rơ le bơm. 

Nếu chúng ta không cảm thấy áp suất của nhiên liệu khi cho bơm hoạt động. 

Xoay contact máy Off và kiểm tra mạch điện điều khiển bơm xăng. 

Kiểm tra Fusible links. 

Kiểm tra cầu chì EFI 15A và cầu chì IGN 7,5A. 

Kiểm tra rơ le chính EFI. 

Kiểm tra rơ le mở mạch ( Rơ le bơm). 

Kiểm tra bơm xăng. 

Kiểm tra ECU. 

Kiểm tra các đầu nối điện. 

Kiểm tra bộ điều áp: 

Kiểm tra như sau: 

Bước 1: Gá đồng hồ đo áp suất vào hệ thống nhiên liệu. 

Bước 2: Nối tắt cực +B với cực Fp của rơ le bơm. 

Bước 3: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 4: Quan sát thật kĩ xem nhiên liệu có bị rò rỉ không. 

Bước 5: Tháo đường ống chân không tới bộ điều áp. 

Bước 6: Dùng bơm chân không điều khiển bằng tay, cung cấp chân không đến bộ 

điều áp. 

Bước 7:Kiểm tra áp suất nhiên liệu trong ống phân phối. 

 

Kiểm tra áp suất bơm nhiên liệu. 

Kiểm tra áp lực sơ bộ. 
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Đây là bước kiểm tra rất quan trọng để xác định nguyên nhân hư hỏng của động 

cơ. Động cơ không hoạt động được có thể do nhiên liệu không cung cấp, áp suất nén 

của động cơ quá thấp, hệ thống đánh lửa hoạt động không hiệu quả 

Bước 1: Sử dụng điện áp ắc qui phải trên 12V. 

Bước 2: Bật công tắc máy “ON” và bơm xăng hoạt động nhưng không được khởi  

động máy. 

Bước 3: Dùng kìm bóp đường ống nhiên liệu hồi, kiểm tra sự tăng áp bằng giác 

quan, hoặc quan sát sự nâng nhẹ của con vít trên bộ dập dao động. 

 

Kiểm tra áp lực nhiên liệu. 

Sử dụng đồng hồ, kiểm tra áp lực cung cấp cho hệ thống. Vị trí gá lắp đồng hồ đo 

có thể ở ống phân phối, kim phun khởi động lạnh, hoặc lọc nhiên liệu. 

Bước 1:  Điện ắc qui phải trên 12 V. 

Bước 2:  Gá đồng hồ đo áp lực nhiên liệu vào hệ thống. 

Bước 3:  Cho bơm xăng hoạt động nhưng không được khởi động động cơ. 

Bước 4:  Kiểm tra áp lực nhiên liệu. Nó khoảng 2.7 đến 3.1 kg/cm2. 

Bước 5:  Bóp đường ống nhiên liệu hồi, kiểm tra áp suất bơm xăng khoảng 3.5 

đến 6.0 kg/cm2. 

Bước 6:  Kiểm tra áp lực nhiên liệu ở tốc độ cầm chừng khoảng 2.1 đến 2.6 

kg/cm2. 

Bước 7:  Tháo đường ống chân không tới bộ điều áp. Áp suất khoảng 2.7 đến 

3.1kg/cm2. 
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             ........................................................ Loại xe 

Kiểu 

động 

cơ/năm 

sản xuất 

Áp suất 

nhiên liệu 

trong hệ 

thống 

(kg/cm2) 

Áp suất 

nhiên liệu 

ở tốc độ 

cầm 

chừng 

(kg/cm2) 

DAEWOO MATIZ 
1998-

2004 
3.8  2.3-2.7  

DAEWOO ESPERO 
1995-

1997 
2.9-3.3  2.3-2.7  

DAEWOO ESPERO 
1997-

2003 
2.9-3.3 - 

FORD MONDEO 
1997-

1998 
2.4-2.8  1.96-2.16  

FORD LASER 
1987-

1992 
2.4-2.79  2.1-2.5  

FORD LASER 
1999-

2002 
2.7-3.1  - 

HYUNDAI LANTRA 1.5L 
1991-

1993 
0.19-0.26  - 

HYUNDAI LANTRA 1.8L 
1995-

2001 
3.0  2.55  

HYUNDAI LANTRA 2.0L 
1998-

2001 
3.0  3.0  

HYUNDAI ALANTRA 2.0L 2001- 3.5 2.7  



Bài 4: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       198 

2004 

HYUNDAI SONATA 
1988-

1992 
3.2-3.4  2.7  

MITSUBISHI LANCER 
1996-

2003 
3.2-3.4  2.7  

MITSUBISHI GALANT 
1997-

2003 
3.2-3.4  - 

NISSAN MICRA 
2003-

2004 
3.5  2.45  

NISSAN ALMERA 
1995-

2000 
2.94  - 

TOYOTA COROLLA (2E) 
1987-

1992 
0.2-0.3  2.3-2.6 

TOYOTA 4E-FE 
1997-

2000 
2.87-2.93  - 

TOYOTA 4ZZ-FE 
2001-

2004 
3.1-3.5 - 

TOYOTA IS 
1983-

1985 
0.2-0.3 2.1-2.6  

TOYOTA 5S-FE 
1991-

1996 
2.7-3.1 2.3-2.6  

TOYOTA 2VZ-FE 
1988-

1991 
2.7-3.1  2.1-2.6 

TOYOTA 3S-GE 
1990-

1994 
2.7-3.1 2.06-2.55  

TOYOTA 3S-GE 
1994-

1999 
2.65-3.0  2.3-2.6  

TOYOTA 1ZZ-FE 
1999-

2004 
3.0-3.5  1.6-2.1  

Toyota 88-93 7M-GTE 2.3-2.8  - 

Toyota 93-95 2JZ-GTE 2.3-2.7  - 
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Toyota 85-90 3Y 2.3-2.7  2.1-2.5  

Toyota 90-95 2TZ-FE 2.7-3.1   

Toyota 89-95 2RZ-E 2.7-3.1  2.3-2.6  

Toyota 86-91 3S-FE 2.7-3.1 2.3-2.6  

Toyota 91-96 3VZ-FE 2.7-3.1  - 

Toyota 93-97 2JZ-GTE 2.3-2.7  - 

Toyota 01-04 3ZZ-FE 3.1-3.5  2.3-2.6 

Toyota 96-04 1MZ-FE 2.7-3.1  - 

Toyota 99-04 1SZ-FE 3.0-3.4  - 

Toyota 99-04 2NZ-FE 3.0-3.4  - 

Toyota 01-04 1NZ-FE 3.0-3.4  - 

Toyota 97-02 4ZZ-FE 3.1-3.5 - 

Hãng ACCURA. 

Loại xe 

Áp suất 

nhiên 

liệu 

trong hệ 

thống ở 

tốc độ 

cầm 

chừng 

khi nối 

với ống 

chân 

không 

PSI 

(kg/cm2) 

Áp suất nhiên liệu trong hệ thống ở tốc độ 

cầm chừng khi không nối với ống chân không 

PSI (kg/cm2) 

INTEGRA 

Động cơ 

B18B1 

40-47 

(2.8-

3.3) 

36-43 (2.5-3.0) 

B18C1 

&B18C5 

47-54 

(3.3-
38-46 (2.7-3.2) 
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3.8) 

2.3TL 

41-48 

(2.9-

3.4) 

32-40 (2.2-2.7) 

3.5RL 

43-51 

(3.0-

3.6) 

35-42 ................................................................... 2

.5-3.0) 

 

Hãng HONDA           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãng KIA. 

Ap suất nhiên liệu Đơn vị PSI (kPa) 

Ap suất max 
Lớn hơn hoặc bằng 50 

(340) 

Ap suất đường ống 42 (292) 

 

Ap suất điều 

chỉnh 

Nối với chân không 34 (235) 

Không nối với chân không 42 (292) 

Loại xe 

Áp suất nhiên liệu 

trong hệ thống ở tốc độ 

cầm chừng khi nối với 

ống chân không PSI 

(kg/cm2) 

Áp suất nhiên liệu 

trong hệ thống ở tốc 

độ cầm chừng khi 

không nối với ống 

chân không PSI 

(kg/cm2) 

ACCORD 
2.3L 38-46 (2.7-3.2) 47-54 (33-38) 

3.0L 30-37 (2.1-2.6) 41-48 (2.9-3.4) 

CIVIC 

B16A2 30-37 (2.1-2.6) 40-47 (2.8-3.3) 

EXCEPT  

B16A2 
28-36 (2.0-2.5) 38-46 (2.7-3.2) 

CR -V 31-38 (2.2-2.7) 40-47 (2.8-3.3) 

ODYSSEY 32-40 (2.3-2.8) 41-48 (2.9-3.4) 

PRELUDE 30-37 (2.1-2.6) 40-47 (2.8-3.3) 
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(bộ điều áp) Giữ trong ống khi động cơ 

OFF 
21 145) 

 

Hãng HUYNDAI 

Loại xe 

Ap suất nhiên liệu khi 

không nối với ống chân 

không PSI (kg/cm2) 

Ap suất nhiên liệu khi 

nối với ống chân không 

PSI (kg/cm2) 

ACCENT 1.5L 36 (2.5) 44 (3.0) 

ELANTA 1.8L 37 (2.6) 44 (3.0) 

SONATA 2.0L & 3.0L 39 (2.7) 46-49 (3.2-3.4) 

TIBURON 2.0L 37 (2.6) 44 3.0) 

 

Hãng BMW 

Động cơ Ap suất nhiên liệu PSI (kg/cm2) 

4 xi lanh 43 (3.0) 

6 xilanh & V8 50 (3.5) 

 

Chuẩn đoán 1 
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Chuẩn đoán 2 

 

Kiểm tra kim phun. 

Kiểm tra lưu lượng phun. 

Bước 1: Tháo cực âm ắc qui. 

Bước 2: Tháo các kim phun ra khỏi ống phân phối. 

Bước 3: Dùng các dụng cụ chuyên dùng gá kim phun theo hướng dẫn. 

Bước 4: Cho kim phun vào trong 1 ống nghiệm. 

Bước 5: Cho bơm xăng hoạt động nhưng không được khởi động động cơ. 

Bước 6: Kiểm tra lưu lượng nhiên liệu trong khoảng 15 giây. Cần lưu ý an toàn 

trong lao động. 

Bước 7: Bật công tắc  máy về vị trí “OFF”. 
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Tương tự kiểm tra lưu lượng phun của các kim phun còn lại. Sự chênh lệch lưu 

lượng phun của các kim phun phải bé hơn 5cc. 

Kiểm tra sự rò rỉ. 

Khi kim phun bị rò rỉ, áp suất dư trong hệ thống nhiên liệu thấp làm động cơ khó 

khởi động trở lại và có nhiều khói đen khi hoạt động. 

Kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu ở đầu kim phun, một phút không quá một giọt. 

 

Kiểm tra chùm tia phun. 

Nếu chùm tia phun bị lệch, phun không sương, góc độ phun không đúng thì thay 

mới kim phun. 

Kiểm tra mạch điện dẫn động kim phun. 

Động cơ không nổ hoặc nổ rung có rất nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên 

nhân này là một hoặc tất cả các kim phun không nhấc được. 

- Mạch điện dẫn động kim phun bị lỗi. 

- Van kim bị kẹt 

- Mất tín hiệu IGF từ Igniter gởi về ECU (Hãng Toyota) 

Điện nguồn cung cấp đến mỗi cực kim phun được lấy từ rơ le hoặc cực IG 

contact máy, cực còn lại của mỗi kim phun được nối về ECU động cơ ở cực 10, 20 … 

Tháo giắc điện ra khỏi các kim phun. 

 Xoay contact máy On. 

 Kiểm tra điện áp cung cấp đến mỗi cực của kim phun. Điện áp ắc quy. Nếu 

không có điện áp kiểm tra cầu chì, đường dây, rơ le, contact. 

Xoay contact máy Off. 

Nối giắc điện đến các kim phun. 
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Xoay contact máy On. Kiểm tra điện áp tại các cực 10 , 20… của ECU. Điện áp 

ắc quy. Nếu không có điện áp, kiểm tra đường dây từ kim phun nối về ECU. 

Dùng dây điện nối cực 10, 20.. tại ECU và kích ra mát. Kiểm tra sự hoạt động 

của từng kim phun bằng cách dùng cảm giác hoặc thính giác. Nếu kim phun không 

nhấc, kiểm tra điện trở cuộn dây kim phun, sự tiếp xúc không tốt của giắc điện hoặc 

kim phun bị kẹt. 

 Khởi động động cơ và kiểm tra tín hiệu phun cuả kim phun bằng cách. 

- Dùng cảm giác kiểm tra sự rung động của các kim phun. 

- Dùng máy đo xung, kiểm tra xung phun tại cực kim phun nối về ECU. 

- Dùng led đấu theo sơ đồ sau. Khởi động động cơ, nếu có dòng điện đi qua 

kim phun thì led sẽ chớp tắt. 

Kiểm tra kim phun khởi động lạnh. 

 

Kiểm tra điện trở. 

Điện trở của kim phun khởi động lạnh từ 2 - 4. Nếu không đúng thay mới kim 

phun khởi động lạnh. 

Kiểm tra chùm tia phun. 

Bước 1: Tháo đường ống nhiên liệu đến kim phun khởi động lạnh. 

Bước 2: Tháo kim phun khởi động lạnh ra khỏi đường ống nạp. 

Bước 3: Dùng SST nối đường nhiên liệu từ  ống phân phối đến kim phun khởi 

động lạnh. 

Bước 4: Cho kim phun khởi động lạnh vào một ly thuỷ tinh. 

Bước 5: Cho bơm xăng hoạt động nhưng không được khởi động động cơ và kiểm 

tra sự rò rỉ nhiên liệu. 

Bước 6: Cung cấp điện đến kim phun khởi động lạnh và kiểm tra chùm tia 

nhiênliệu phun. 



Bài 4: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       205 

 

Kiểm tra sự nhỏ giọt. 

- Sau bước kiểm tra chùm tia phun, tháo nguồn điện cung cấp đến kim phun. 

- Kiểm tra sự nhỏ giọt của kim phun. 

- Không quá một giọt trong thời gian là một phút. 

Kiểm tra contact nhiệt thời gian. 

 

Kiểm tra mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu. 

Kểm tra rơ le bơm. 

Kiểm tra điện trở. 

Cực STA – E1: 20 – 25 . 

Cực +B – FC : 100 - 125 . 

Cực FC – FP  không liên tục. 
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Dùng ắc qui để kiểm tra. 

 

Điều  khiển bơm ON/OFF một tốc độ bằng công tắc bơm. 

Đấu dây mạch điều khiển bơm nhiên liệu theo các bước sau: 

Bước 1: Mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu. 

Bước 2: Bật công tắ máy về vị trí “ST”, kiểm tra sự hoạt động của bơm nhiên  

liệu. 

Bước 3: Bật công tắc máy về vị trí “ON”, đẩy tấm van trượt và kiểm tra sự hoạt 

động của bơm. 
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Kiểm tra mạch điện điều khiển kim phun.  

Đấu sơ đồ mạch điện theo các bước.  

Bước 1: Đấu mạch điện nguồn cấp cho ECU. 

Bước 2: Mạch tín hiệu G và Ne về ECU. 

Bước 3: Mạch điện nguồn cung cấp cho hệ thống đánh lửa. 

Bước 4: Mạch tín hiệu IGT. 

Bước 5: Mạch tín hiệu IGF nếu là hãng Toyota. 

Bước 6: Mạch điện điều khiển kim phun. 

Bước 7: Nối cực E01 và E02 của ECU ra mát. 

Bước 8: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. 

Bước 9: Tạo tín hiệu G và Ne gởi về ECU. 

Bước 10: Quan sát hoặc dùng cảm giác kiểm tra sự hoạt động của các kim phun. 
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Kiểm tra mạch điện dẫn động kim phun.  

Động cơ không nổ hoặc nổ rung có rất nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên 

nhân này là: 

Mạch điện dẫn động kim phun bị lỗi. 

Các kim phun không nhất được. 

Van kim bị kẹt. 

Mất tín hiệu IGF từ  Igniter gởi về ECU (hãng Toyota). 

Điện nguồn cung cấp đến mỗi cực của kim phun được lấy từ rơ le hoặc từ cực IG 

của công tắc máy, cực còn lại của mỗi kim phun được nối về ECU động cơ ở cực #10, 

#20… 

Cách kiểm tra theo các bước sau. 

Bước 1: Tháo giắc điện ra khỏi các kim phun. 

Bước 2: Bật công tắc  máy về vị trí “ON”. 

Bước 3: Kiểm tra điện áp cung cấp đến mỗi cực của kim phun. Điện áp ắc qui. 

Nếu không có điện áp kiểm tra cầu chì, đường dây, rơ le, công tắc . 

Bước 4: Bật công tắc máy về vị trí “OFF”. 

Bước 5: Nối giắc điện đến các kim phun. 

Bước 6: Bật công tắc máy về vị trí “ON”. Kiểm tra điện áp tại các cực #10, #20 

của ECU, điện áp ắc qui. Nếu không có kiểm tra đường dây từ kim phun nối về ECU. 

Bước 7: Dùng dây điện nối cực #10, #20…tại ECU và kích ra mát. Kiểm tra sự 

hoạt động của từng kim phun bằng cách dùng thính giác hoặc bằng cảm giác. Nếu kim 

phun không nhất, kiểm tra cuôn dây điện trở của từng kim phun, sự tiếp xúc không tốt 

của giắc điện hoặc kim phun bị kẹt. 

Bước 8: Khởi động động cơ và kiểm tra tín hiệu phun của kim phun bằng cách: 

Dùng cảm giác kiểm tra sự rung động của các kim phun. 

Dùng máy đo xung, kiểm tra xung phun tại cực kim phun nối về ECU. 

Dùng Led đấu theo sơ đồ hình 95. Khởi động động cơ, nếu có dòng điện qua kim 

phun thì Led sẽ chớp, tắt. 
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Bước 9: Nếu kim phun hoạt động. Kiểm tra mạch tạo tín hiệu IGF (hãng Toyota). 

Bước 10: Bật công tắc máy về vị trí “ON”, kiểm tra tín hiệu điện áp IGF tại 

Igniter khoảng 5V hoặc khoảng 1V tùy theo đời xe. 

Bước 11: Dùng máy đo xung, kiểm tra xung tín hiệu điện áp tại Igniter khi khởi 

động máy. 

Bước 12: Nếu hệ thống đánh lửa hoạt động mà không có tín hiệu IGF. Thay mới 

Igniter. 

Kiểm tra điện trở kim phun.  

Điện trở kim phun có hai loại:  Kim phun điện trở cao và kim phun điện trở thấp. 

Cách kiểm tra: 

Bước 1: Tháo các giắc nối đến kim phun. 

Bước 2: Dùng đồng hồ đo VOM đo điện trở giữa các chân của kim phun. 

Bước 3: So sánh giá trị đo được với giá trị tiêu chuẩn. Nếu không đạt yêu cầu thì 

thay kim phun. 

Giá trị tiêu chuẩn của một số xe. 

Hãng xe Mẫu xe Cực đo Điện trở () 

FORD Ranger 

Đo giữa các 

chân của 

kimphun 

11 ÷ 18 

KIA Spectra 14.5 

Sportage 13.5 ÷ 14.1 

BMW 4 xy lanh 15 ÷ 17 

6 xy lanh 15 ÷ 17 

V8 15.1 ÷ 17.4 

MERCEDES 119 (2.3L; 3.2L; V6; 4.2 L; 14 ÷ 17 
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-BENZ 5.6L) 

113 (2.8L; 3.2L; V6; 5.0L) 14  18 

Kiểm tra tín hiệu phun bằng  LED và máy đo xung.  

Kiểm tra tín hiệu phun bằng  LED 

Tín hiệu phun được tiến hành kiểm tra như sau: 

Bước 1: Mắc Led theo sơ đồ mạch điện như sau: 

 

Bước 2: Cung cấp nguồn cho ECU để tạo tín hiệu phun ở chân #10 hoặc #20. 

Bước 3: Cung cấp nguồn cho các kim phun. 

Bước 4: Tiến hành quan sát Led . Nếu Led chớp tắt, chứng tỏ có tín hiệu phản 

hồi ở chân #10 hoặc #20, cho biết có tín hiệu phun từ chân #10 hoặc #20 do ECU phát 

ra. Khi đó, chứng tỏ transistor trong ECU vẫn hoạt động tốt. Nếu Led luôn sáng hoặc 

luôn tắt thì chứng tỏ transistor trong ECU đã bị hỏng. 

Kiểm tra tín hiệu phun bằng  LED và máy đo xung. 
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Bước 1: Mắc sơ đồ mạch điện như hình. 

Bước 2: Bậc công tắc máy “ON”. 

Bước 3: Khởi động cơ. 

Bước 4: Sử dụng máy đo xung để kiểm tra tín hiệu phun. Chọn thang đo xung tín hiệu. 

Cung cấp nguồn cho máy đo xung theo sơ đồ mạch điện hình 101. 

Bước 5: Quan sát tín hiệu xung phun trên màn hình. 

Nếu không có tín hiệu hoặc tín hiệu không giống với nhà chế tạo thì kiểm tra dây dẫn, 

ECU động cơ. 

 

Kiểm tra các kiểu phun trên động cơ phun xăng. 

Kiểu phun hàng loạt. 

 

Bước 1: Tháo các  giắc nối từ kim phun đến ECU (giắc nối tại cực #10 và #20). 

Bước 2: Dùng đồng hồ đo điện trở giữa cực #10 và cực #20 (kết quả phải là 

thông mạch, nếu không thông mạch thì hư hỏng ECU hoặc là phun theo nhóm). 
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Kiểu phun theo nhóm. 

 

Bước 1: Tháo các  giắc nối từ kim phun đến ECU (giắc nối tại cực #10 và #20). 

Bước 2: Dùng đồng hồ đo điện trở giữa cực #10 và cực #20 (kết quả phải là 

không  thông mạch, nếu thông mạch thì hư hỏng ECU hoặc là phun hàng loạt). 

Kiểu phun độc lập. 
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Bước 1: Tháo các giắc nối từ kim phun đến ECU (giắc nối tại cực #10, #20, #30, 

#40). 

Bước 2: Dùng đồng hồ đo điện trở giữa cực #10, #20, #30, #40 (kết quả phải là 

không thông mạch, nếu không thông mạch thì hư hỏng ECU hoặc là phun hàng loạt). 

4.2.2.Kiểm tra hộp điều khiển bơm xăng. 

Điều  khiển bơm ON/OFF một tốc độ bằng ECU 

Đấu dây mạch điều khiển bơm nhiên liệu theo các bước sau: 

Bước 1:  Mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

Bước 2:  Mạch điện điều khiền bơm nhiên liệu. 

Bước 3:  Tín hiệu G và Ne về ECU. 

Bước 4:  Bật công tắc máy vế vị trí “ST”, kiểm tra hoạt động của bơm nhiên liệu. 

Bước 5:  Bật công tắc máy về vị trí “ON”, quay trục bộ chia điện và kiểm tra sự 

hoạt động của bơm. 

 

Điều  khiển bơm ON/OFF một tốc độ bằng ECU (sử dụng rơ le 4 chân.) 

Đấu dây mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu theo các bước sau: 

Bước 1:  Mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

Bước 2:  Mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu. 

Bước 3:  Tín hiệu G và Ne về ECU. 

Bước 4:  Bật công tắc máy về vị trí “ST”, kiểm tra sự hoạt động của bơm nhiên 

liệu. 

Bước 5:  Bật công tắc máy về vị trí “ON” và có tín hiệu G và Ne gởi về ECU. 
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Điều  khiển bơm quay hai tốc độ bằng rơ le và điện trở.  

Đấu dây mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu theo các bước sau: 

Bước 1:  mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

Bước 2:  Mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu. 

Bước 3:  Tín hiệu G và Ne về ECU. 

Bước 4: Bật công tắc máy về vị trí “ST”, kiểm tra sự hoạt động của bơm nhiên 

liệu. 

Bước 5: Bật công tắc  máy về vị trí “ON”, quay trục bộ chia điện và kiểm tra sự 

hoạt động của bơm. 

Bước 6: Thay đổi số vòng quay của tín hiệu G và Ne, kiểm tra sự thay đổi tốc độ 

bơm nhiên liệu. 

 

Kiểu bơm quay ba tốc độ bằng ECU bơm nhiên liệu.  
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4.3.Lắp mạch kiểm tra các chi tiết của hệ thống nhiên liệu. 

KIỂM TRA ÁP LỰC NHIÊN LIỆU. 

Sử dụng đồng hồ, kiểm tra áp lực nhiên liệu cung cấp cho hệ thống. Vị trí gá lắp đồng 

hồ đo có thể ở ống phân phối, kim phun khởi động lạnh hoặc lọc nhiên liệu. 

1) Điện áp của ắc quy phải trên 12 vôn. 

2) Gá đồng hồ đo áp lực nhiên liệu vào hệ thống. 

3) Cho bơm xăng hoạt động nhưng không được khởi động động cơ. 

4) Kiểm tra áp suất nhiên liệu. Nó vào khoảng 2,7 đến 3,1 kg/cm2. 

5) Bóp đường ống nhiên liệu hồi, kiểm tra áp suất của bơm xăng: Khoảng 3,5 đến 6.0 

kg/cm2. 

6) Kiểm tra áp suất nhiên liệu ở tốc độ cầm chừng. Khoảng 2,1 đến 2,6 kg/cm2. 

7) Tháo đường ống chân không tới bộ điều áp. Áp suất khoảng 2,7 đến 3,1 kg/cm2. 

 

 

Nếu áp suất trong hệ thống nhiên liệu thấp, dùng kềm bóp đường ống nhiên liệu hồi. 

Cho biết nguyên nhân hư hỏng. 

b) Kết quả ÁP LỰC NHIÊN LIỆU 

Áp suất nhiên liệu Nguyên nhân hư hỏng 

Tăng   
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Không tăng  

Nếu áp suất nhiên liệu cao, cho biết nguyên nhân hư hỏng. 

 a/ .....................................................................  

 b/ ....................................................................  

Kiểm tra áp suất dư trong hệ thống nhiên liệu khi động cơ dừng (Bơm không quay). 

Thời gian Áp suất dư trong hệ thống nhiên liệu 

Sau 1 phút  

Sau 5 phút  

Tìm hiẻu nguyên nhân hư hỏng 

Sau 5 phút, nếu áp suất dư trong hệ thống bé hơn 1,5 kg/cm2. Cho biết nguyên nhân. 

 a/ .....................................................................  

 b/ ....................................................................  

 c/ .....................................................................  

 d/ ....................................................................  

 e/ .....................................................................  

Với thời gian phun là như nhau, nếu áp suất nhiên liệu trong hệ thống cao hoặc thấp thì 

lưu lượng phun như thế nào? 

Áp suất nhiên liệu trong hệ thống Lưu lượng phun 

Cao  

Thấp  

Với thời gian phun là như nhau, cho biết: 

Áp suất trong đường ống nạp Lưu lượng phun 

Thấp  

Cao  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Loại xe 
Kiểu động cơ/ Năm 

sản xuất 

Áp suất nhiên 

liệu trong hệ 

thống (kg/cm2) 

Áp suất NL 

ở tốc độ 

cầm 

chừng 

(kg/cm2) 

Daewoo Matiz 1998 -2004 3,8 bar  

Daewoo Espero 1995-1997 2,9-3,3 2,3-2,7 
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Daewoo Espero 1997-2003 2,9-3,3 2,3-2,7 

Ford Mondeo 1997-1998 2,4-2,8  

Ford Laser 1987-1992 2,4-2,79 1,96-2,16 

Ford Laser 1999-2002 2,7-3,1 2,1-2,5 

HyunDai Lantra 

1.5L 

1991-1993 0,19-0,26 bar  

HyunDai Lantra 

1.8L 

1995-2001 3,0 bar  

Hyundai Lantra 

2.0L 

1998-2001 3,0 bar 2,55 bar 

HyunDai Elantra 

2.0L 

2001-2004 3,5 bar 3,0 bar 

HyunDai Sonata 1988-1992 3,2-3,4 bar 2,7 bar 

Mitsibishsi Lancer 1996-2003 3,2-3,4 bar 2,7 bar 

Mitsubishi Galant 1997-2003 3,2-3,4 bar 2,7 bar 

Nissan Micra 2003-2004 3,5 bar  

Nissan Almera 1995-2000 2,94 bar 2,45 bar 

Toyota Corolla(2E) 1987-1992 0,2-0,3 bar  

Toyota 4E-FE 1997-2000 2,87-2,93 bar 2,3-2,6 bar 

Toyota 4ZZ-FE 2001-2004 3,1-3,5 bar  

Toyota 1S 1983-1985 0,2-0,3  

Toyota 5S-FE 1991-1996 2,7 – 3,1 2,1 – 2,6 

Toyota 2VZ-FE 1988-1991 2,7 – 3,1 2,3 – 2,6 

Toyota 3S-GE 1990-1994 2,7 – 3,1 bar 2,1 – 2,6 

bar 

Toyota 3S-GE 1994-1999 2,65-3,04 bar 2,06-2,55 

bar 

Toyota 1ZZ-FE 1999-2004 3,0-3,5 bar 2,3 – 2,6 

bar 

Toyota 88 – 93 7M –GTE 2,3 – 2,8 1,6 – 2,1 

Toyota 93 – 95 2JZ – GTE 2,3 – 2,7 - 
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Toyota 85 – 90 3Y 2,3 – 2,7 - 

Toyota 90 – 95 2TZ – FE 2,7 – 3,1 2,1 – 2,5 

Toyota 89 – 95 2RZ – E 2,7 – 3,1 - 

Toyota  86 - 91 3S – FE 2,7 – 3,1 2,3 – 2,6 

Toyota 91 – 96 3VZ – FE 2,7 – 3,1 2,3 - 2,6 

Toyota 93 – 97 2JZ – GTE 2,3 – 2,7 - 

Toyota 01 – 04 3ZZ – FE 3,1 – 3,5 - 

Toyota 96 – 04 1MZ – FE 2,7 – 3,1 2,3 – 2,6 

Toyota 99 – 04 1SZ – FE 3,0 – 3,4 - 

Toyota 99 - 04 2NZ – FE 3,0 – 3,4 - 

Toyota 01 – 04 1NZ – FE 3,0 – 3,4 - 

Toyota 97 – 02 4ZZ – FE 3,1 – 3,5 - 

KIỂM TRA KIM PHUN 

KIỂM TRA LƯU LƯỢNG PHUN 

 Tháo cực âm của ắc quy. 

 Tháo các kim phun ra khỏi ống phân phối. 

 Dùng các dụng cụ chuyên dùng gá kim phun theo hướng dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cho kim phun vào trong một ống nghiệm. 

 Cho bơm xăng hoạt động nhưng không được đề máy. 

 Kiểm tra lưu lượng nhiên liệu trong khoảng 15 giây. Cần lưu ý an toàn trong lao động. 

 Xoay contact máy Off. 
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 Tương tự, kiểm tra lưu lượng phun của các kim phun còn lại. Sự chênh lệch lưu lượng 

phun giữa các kim phun phải bé hơn 5 cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIỂM TRA SỰ RÒ RỈ 

Khi kim phun bị rò rỉ, áp suất dư trong hệ thống nhiên liệu thấp làm động cơ khó khởi 

động trở lại và có nhiều khói đen khi hoạt động. 

Kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu ở đầu kim phun, một phút không quá một giọt. 
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KIỂM TRA CHÙM TIA PHUN 

Nếu chùm tia phun bị lệch, phun không sương, góc độ phun không đúng thì thay mới 

kim phun. 

KIM PHUN KHỞI ĐỘNG – CONTACT NHIỆT THỜI GIAN 

 

 

 

 

Kim phun khởi động lạnh được thiết kế bổ xung cho các động cơ hoạt động ở vùng 

khí hậu lạnh. Kim phun khởi động lạnh là kim phun có điện trở thấp và nó được bố trí 

ở buồng nạp. Có hai phương pháp dẫn động kim phun. 

 Dùng contact nhiệt thời gian. 

 Dùng contact nhiệt thời gian và ECU để điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIỂM TRA KIM PHUN KHỞI ĐỘNG 

Cực Điện trở 

STA – STJ  

KIỂM TRA CONTACT NHIỆT THỜI GIAN 

Các cực Nhiệt độ nước làm mát Điện trở 

STA – STJ Dưới 30C  

Trên 40C  

STA – Mát Dưới 30C  

Trên 40C  

KIỂM TRA CHÙM TIA PHUN 

 Tháo đường ống dẫn nhiên liệu đến kim phun khởi động lạnh. 
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 Tháo kim phun khởi động lạnh ra khỏi buồng nạp. 

 Dùng SST nối đường nhiên liệu từ ống phân phối đến kim phun khởi động lạnh. 

 Cho kim phun khởi động vào một ly thuỷ tinh. 

 Cho bơm xăng hoạt động nhưng không được đề máy và kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu. 

 Cung cấp điện đến kim phun khởi động lạnh và kiểm tra chùm tia nhiên liệu phun. 

HOẠT ĐỘNG CỦA KIM PHUN 

Hãy cho biết điều kiện nào để kim phun khởi động lạnh hoạt động. 

 a/ ......................................................................  

 b/ ......................................................................  

Theo sơ đồ bên dưới, hãy cho biết. 

 Ở nhiệt độ nào kim phun khởi động không hoạt động. 

 Ở nhiệt độ nào kim phun khởi động được điều khiển bởi contact nhiệt thời gian. 

 Ở nhiệt độ nào kim phun khởi động được điều khiển từ ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu 

Kiểm tra rơ le bơm 

 Kiểm tra điện trở: 

- Cực STA – E1: 20 - 25. 

- Cực +B – FC: 100 - 125.  

- Cực Fp – Fc: không liên tục. 

 

 

 

 

 

 Dùng ắc quy để kiểm tra. 
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 Kiểm tra mạch bơm 

 Đấu dây mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu theo các bước sau: 

a. Mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

b. Mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu. 

c. Tín hiệu G và Ne về ECU. 

d. Xoay contact máy ở vị trí ST, kiểm tra sự hoạt động của bơm nhiên liệu. 

e. Xoay contact máy on, quay trục bộ chia điện và kiểm tra sự hoạt động của bơm. 

 

 Với sơ đồ mạch điện trên. Không khởi động và contact máy on. làm thế nào để bơm 

nhiên liệu quay. 

 a/ ...............................................................................................  

 b/ ..............................................................................................  

 c/ ...............................................................................................   

 Kiểm tra điện áp. 

          Cực  

Điều kiện 
+B STA Fc Fp 

Contact off V V V V 

Contact on & động cơ dừng V V V V 

Contact ST & Đề không quay V V V V 
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Contact on & Động cơ chạy V V V V  

Điều khiển on/off một tốc độ bằng contact bơm. 

 Đấu dây mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu theo các bước sau: 

a. Mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu. 

d. Xoay contact máy ở vị trí ST, kiểm tra sự hoạt động của bơm nhiên liệu. 

e. Xoay contact máy on, đẩy tấm van trượt và kiểm tra sự hoạt động của bơm. 

 

 Với sơ đồ mạch điện trên. Không khởi động và contact máy on. làm thế nào để bơm 

nhiên liệu quay. 

 a/ ..............................................................................................  

 b/ ..............................................................................................  

 c/ ..............................................................................................  

 d/ ..............................................................................................  

 Kiểm tra điện áp. 

          Cực  

Điều kiện 
+B STA Fc Fp 

Contact off V V V V 

Contact on & động cơ dừng V V V V 

Contact ST & Đề không quay V V V V 

Contact on & Động cơ chạy V V V V  

Điều khiển on/off một tốc độ bằng ECU (Ôtô đời mới). 

 Đấu dây mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu theo các bước sau: 

a. Mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 
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b. Mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu. 

c. Tín hiệu G và Ne về ECU. 

d. Xoay contact máy ở vị trí ST, kiểm tra sự hoạt động của bơm nhiên liệu. 

e. Xoay contact máy on và có tín hiệu G và Ne gởi về ECU. 

 

 Với sơ đồ mạch điện trên. Không khởi động và contact máy on. làm thế nào để bơm 

nhiên liệu quay. 

 a/ ...............................................................................................  

 b/ ..............................................................................................  

 c/ ...............................................................................................   

 Kiểm tra điện áp. 

          Cực  

Điều kiện 
+B STA Fc Fp 

Contact off V V V V 

Contact on & động cơ dừng V V V V 

Contact ST & Đề không quay V V V V 

Contact on & Động cơ chạy V V V V  

Điều khiển bơm quay hai tốc độ bằng rơ le và điện trở. 

 Đấu dây mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu theo các bước sau: 

a. Mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

b. Mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu. 

c. Tín hiệu G và Ne về ECU. 

d. Xoay contact máy ở vị trí ST, kiểm tra sự hoạt động của bơm nhiên liệu. 

e. Xoay contact máy on, quay trục bộ chia điện và kiểm tra sự hoạt động của bơm. 
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f. Thay đổi số vòng quay của tín hiệu G và Ne kiểm tra sự thay đổi tốc độ bơm nhiên 

liệu. 

 

 Với sơ đồ mạch điện trên. Không khởi động và contact máy on. làm thế nào để bơm 

nhiên liệu quay. 

 a/ ..............................................................................................  

 b/ ..............................................................................................  

 c/ ..............................................................................................   

 Kiểm tra điện áp. 

          Cực  

Điều kiện 
+B Fp (ECU) Fc Fp 

Contact off V V V V 

Contact on & động cơ dừng V V V V 

Contact ST & Đề không quay V V V V 

Tốc độ cầm chừng V V V V  

Điều khiển bơm quay 3 tốc độ bằng ECU bơm nhiên liệu. 

 Với sơ đồ mạch điện bên dưới. Không khởi động và contact máy on. làm thế nào để 

bơm nhiên liệu quay. 

 a/ ..............................................................................................  

 b/ ..............................................................................................  

 c/ ..............................................................................................   
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Đấu sơ đồ mạch điện điều khiển kim phun theo các bước sau: 

 Đấu mạch điện nguồn cung cấp cho ECU. 

 Mạch tín hiệu G và Ne về ECU. 

 Mạch điện nguồn cung cấp cho hệ thống đánh lửa. 

 Mạch tín hiệu IGT. 

 Mạch tín hiệu IGF nếu là hãng Toyota. 

 Mạch điện điều khiển kim phun. 

 Nối cực E01 và E02 của ECU ra mát. 

 Xoay contact máy on. 

 Tạo tín hiệu G và Ne gởi về ECU. 

 Quan sát hoặc dùng cảm giác kiểm tra sự hoạt động của các kim phun. 

Theo sơ đồ bên dưới, hãy cho biết: 

 Các kim phun có điện trở cao hay thấp. Tại sao? 

 Kiểu phun? Giải thích. 

 Làm thế nào biết được các kim phun phun theo nhóm. 

 Làm thế nào biết được các kim phun phun theo thứ tự công tác. 
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Kiểm tra điện trở của kim phun. 

Các cực Điện trở kim phun 

Hai cực kim phun  

Kiểm tra điện áp khi contact máy on. 

Ắc quy  Điện áp 

Cực #10 với mát  V  

Cực 20 với mát  V  

Cực 10 với E01  V 

Cực 20 với E02  V 

Kiểm tra mạch điện dẫn động kim phun. 

Động cơ không nổ hoặc nổ rung có rất nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên nhân 

này là một hoặc tất cả các kim phun không nhấc được.  

 Mạch điện dẫn động kim phun bị lỗi. 

 Van kim bị kẹt. 

 Mất tín hiệu IGF từ  Igniter gởi về ECU (Hãng Toyota). 

Điện nguồn cung cấp đến mỗi cực kim phun được lấy từ rơ le hoặc cực IG contact 

máy, cực còn lại của mỗi kim phun được nối về ECU động cơ ở cực #10, #20 … 

 Tháo giắc điện ra khỏi các kim phun. 

 Xoay contact máy On. 

 Kiểm tra điện áp cung cấp đến mỗi cực của kim phun. Điện áp ắc quy. Nếu không có 

điện áp kiểm tra cầu chì, đường dây, rơ le, contact. 

 Xoay contact máy Off. 

 Nối giắc điện đến các kim phun. 
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 Xoay contact máy On. Kiểm tra điện áp tại các cực #10 , #20… của ECU. Điện áp ắc 

quy. Nếu không có điện áp, kiểm tra đường dây từ kim phun nối về ECU. 

 Dùng dây điện nối cực #10, #20.. tại ECU và kích ra mát. Kiểm tra sự hoạt động của 

từng kim phun bằng cách dùng cảm giác hoặc thính giác. Nếu kim phun không nhấc, 

kiểm tra điện trở cuộn dây kim phun, sự tiếp xúc không tốt của giắc điện hoặc kim 

phun bị kẹt. 

 Khởi động động cơ và kiểm tra tín hiệu phun của kim phun bằng cách. 

- Dùng cảm giác kiểm tra sự rung động của các kim phun. 

 - Dùng máy đo xung, kiểm tra xung phun tại cực kim phun nối về ECU. 

- Dùng led đấu theo sơ đồ sau. Khởi động động cơ, nếu có dòng điện đi qua kim phun 

thì led sẽ chớp tắt. 

 

 Nếu kim phun không họat động. Kiểm tra mạch tạo tín hiệu IGF ( Toyota). 

- Xoay contact máy On, kiểm tra điện áp tín hiệu IGF tại Igniter. Khoảng 5 vôn hoặc 

khoảng 1 vôn tuỳ theo đời xe. 

 - Dùng máy đo xung, kiểm tra xung tín hiệu điện áp tại Igniter khi khởi động 

máy. 

 Hệ thống đánh lửa hoạt động mà không có xung tín hiệu IGF. Thay mới Igniter. 
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Phân tích xung phun. 

 Điểm 1: 

 Điểm 2: 

 Điểm 3: 

 Điểm 4: 
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Bài 5: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ. 

1.Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:  

Học xong bài này người học có khả năng:  

- Phát biểu được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên tắc làm việc của hệ thống nhiên liệu trên 

động cơ phun dầu điện tử. 

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra và bảo 

dưỡng điều khiển điện tử và các bộ cảm biến. 

- Chẩn đoán sửa chữa hệ thống nhiên liệu trên động cơ phun dầu điện tử theo đúng 

phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định. 

2.Nội dung của bài:      

5.1.Lý thuyết điều khiển hệ thống phun dầu điện tử. 

Hệ thống điều khiển động cơ diesel bằng điện tử trong một thời gian dài chậm phát 

triển so với động cơ xăng. Sở dĩ như vậy là vì bản thân động cơ diesel thải ra ít chất 

độc hơn nên áp lực về vấn đề môi trường lên các nhà sản xuất ô tô không lớn. Hơn 

nữa, do độ êm dịu không cao nên diesel ít được sử dụng trên xe du lịch. Trong thời 

gian đầu, các hãng chủ yếu sử dụng hệ thống điều khiển bơm cao áp bằng điện trong 

các hệ thống EDC (electronic diesel control). Hệ thống EDC vẫn sử dụng bơm cao áp 

kiểu cũ nhưng có thêm một số cảm biến và cơ cấu chấp hành, chủ yếu để chống ô 

nhiễm và điều tốc bằng điện tử. Trong những năm gần đây, hệ thống điều khiển mới – 

hệ thống common rail với việc điều khiển kim phun bằng điện đã được phát triển và 

ứng dụng rộng rãi. 

Thế hệ bơm cao áp thẳng hàng đầu tin được giới thiệu vào năm 1927 đã đánh dấu sự 

khởi đầu của hệ thống nhiên liệu diesel của hãng Bosch. Lĩnh vực áp dụng chính của 

các loại bơm thẳng hàng là: trong các loại xe thương mại sử dụng dầu diesel, máy tĩnh 

tại, xe lửa và tàu thuỷ. Áp suất phun đạt đến khoảng 1350 bar và có thể sinh ra công 

suất khoảng 160 kW mỗi xylanh. 

Qua nhiều năm, với các yêu cầu khác nhau, chẳng hạn như việc lắp đặt động cơ phun 

nhiên liệu trực tiếp trong các xe tải nhỏ và xe du lịch đã dẫn đến sự phát triển của các 

hệ thống nhiên liệu diesel khác nhau để đáp ứng các đòi hỏi ứng dụng đặc biệt. Điều 

quan trọng nhất của những sự phát triển này không chỉ là việc tăng công suất mà còn 

là nhu cầu giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm tiếng ồn và khí thải. So với hệ thống cũ dẫn 



Bài 5: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       231 

động bằng cam, hệ thống common rail khá linh hoạt trong việc đáp ứng thích nghi để 

điều khiển phun nhiên liệu cho động cơ diesel, như: 

- Phạm vi ứng dụng rộng rãi (cho xe du lịch và xe tải nhỏ có công suất đạt đến 30 

kW/xylanh, cũng như xe tải nặng, xe lửa, và tàu thuỷ có công suất đạt đến 200 

kW/xylanh. 

- Áp suất phun đạt đến khoảng 1400 bar. 

- Có thể thay đổi thời điểm phun nhin liệu. 

- Có thể phun làm 3 giai đoạn: phun sơ khởi (pilot injection), phun chính (main 

injection), phun kết thúc (post injection). 

- Thay đổi áp suất phun tùy theo chế độ hoạt động của động cơ. 

5.1.1.Sơ đồ và cấu tạo các phần tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cảm biến đo gió, 2. ECU,  3. Bơm cao áp,  4. Ống trữ nhiên liệu ở áp suất cao, 

 5. Kim phun, 6. Cảm biến tốc độ trục khuỷu, 7. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát, 

 8. Bộ lọc nhiên liệu - 9. Cảm biến  bàn đạp ga. 
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5.1.2.Nguyên lý làm việc 

Tín hiệu đầu vào bao gồm : cảm biến vị trí bàn đạp ga, cảm biến đo gió, cảm 

biến nhiệt độ khí nạp, áp suất tăng áp, cảm biến nhiệt độ nước làm mát, cảm biến vị trí 

trục khuỷu, cảm biến vị trí trục cam, cảm biến áp suất nhiên liệu. 

Các tín hiệu đầu vào truyền đến hộp điều khiển trung tâm (ECU), hộp sẽ xử lý 

tín hiệu đưa vào từ các cảm biến, khi xử lý tín hiệu xong sẽ truyền tín hiệu đến điều 

khiển (EDU), EDU sau khi nhận tín hiệu sẽ tiến hành điều khiển kim phun đúng thời 

điểm yêu cầu, đồng thời tiến hành điều khiển van hút ở bơm để đảm bảo đủ áp lực 

cung cấp đến các quá trình phun. 

Đặc tính phun của hệ thống common rail 

So với đặc điểm của hệ thống nhiên liệu cũ thì các yêu cầu sau đã được thực hiện dựa 

vào đường đặc tính phun lý tưởng: 

- Lượng nhiên liệu và áp suất nhiên liệu phun độc lập với nhau trong từng điều 

kiện hoạt động của động cơ (cho phép dễ đạt được tỉ lệ hỗn hợp A/F lý tưởng). 

- Lúc bắt đầu phun, lượng nhiên liệu phun ra chỉ cần một lượng nhỏ.  

Các yêu cầu trên đã được thoả mãn bởi hệ thống common rail, với đặc điểm phun 2 

lần: phun sơ khởi và phun chính. 

E 

C

U 

Cảm biến vị trí bàn 

đạp ga 

Cảm biến đo gió 

Cảm biến nhiệt độ 

khí nạp 

Cảm biến áp suất 

tăng áp 

Cảm biến nhiệt độ 

nước làm mát 

Cảm biến vị trí trục 

khuỷu 

Cảm biến vị trí trục 

cam 

Cảm biến áp suất 

nhiên liệu 

EDU Kim phun 

Van điều khiển hút 
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Hình: Đường đặc tính phun của hệ thống Common Rail. 

 Hệ thống common rail là một hệ thống thiết kế theo module, có các thành phần: 

- Kim phun điều khiển bằng van solenoid được gắn vào nắp máy 

- Bộ tích trữ  nhiên liệu (ống phân phối áp lực cao) 

- Bơm cao áp (bơm tạo áp lực cao) 

Các thiết bị sau cũng cần cho sự hoạt động điều khiển của hệ thống: 

- ECU 

- Cảm biến tốc độ trục khuỷu 

- Cảm biến tốc độ trục cam 

Đối với xe du lịch, bơm có piston hướng tâm (radial-piston pump) được sử dụng như 

là bơm cao áp để tạo ra áp suất. Áp suất được tạo ra độc lập với quá trình phun. Tốc độ 

của bơm cao áp phụ thuộc tốc độ động cơ và ta không thể thay đổi tỉ số truyền. So với 

hệ thống phun cũ, việc phân phối nhiên liệu trên thực tế xảy ra đồng bộ, có nghĩa là 

không những bơm cao áp trong hệ thống common rail nhỏ hơn mà còn hệ thống truyền 

động cũng chịu tải trọng ít hơn. 

Về cơ bản, kim phun được nối với ống tích áp nhiên liệu (rail) bằng một đường ống 

ngắn, kết hợp với đầu phun và solenoid được cung cấp điện qua ECU. Khi van 

solenoid không được cấp điện thì kim ngưng phun. Nhờ áp suất phun không đổi, lượng 

nhiên liệu phun ra sẽ tỷ lệ với độ dài của xung điều khiển solenoid. Yêu cầu mở nhanh 

van solenoid được đáp ứng bằng việc sử dụng điện áp cao và dòng lớn. Thời điểm 

phun được điều khiển bằng hệ thống điều khiển góc phun sớm. Hệ thống này dùng một 

cảm biến trên trục khuỷu để nhận biết tốc độ động cơ, và cảm biến trên trục cam để 

nhận biết kỳ hoạt động. 
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Phun sơ khởi (pilot INJECTION) 

Phun sơ khởi có thể diễn ra sớm đến 90o trước tử điểm thượng (BTDC). Nếu thời điểm 

khởi phun xuất hiện nhỏ hơn 40o BTDC, nhiên liệu có thể bám vào bề mặt của piston 

và thành xylanh và làm loãng dầu bôi trơn. 

Trong giai đoạn phun sơ khởi, một lượng nhỏ nhiên liệu (1 - 4 mm3) được phun vào 

xylanh để “mồi”. Kết quả là quá trình cháy được cải thiện và đạt được một số hiệu quả 

sau: 

Áp suất cuối quá trình nén tăng một ít nhờ vào giai đoạn phun sơ khởi và nhiên liệu 

cháy một phần. Điều này giúp giảm thời gian trễ cháy, sự tăng đột ngột của áp suất khí 

cháy và áp suất cực đại (quá trình cháy êm dịu hơn). 

Kết quả là giảm tiếng ồn của động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu và trong nhiều trường 

hợp giảm được độ độc hại của khí thải. Quá trình phun sơ khởi đóng vai trò gián tiếp 

trong việc làm tăng công suất của động cơ. 

Giai đoạn phun chính (main INJECTION) 

Công suất đầu ra của động cơ xuất phát từ giai đoạn phun chính tiếp theo giai đoạn 

phun sơ khởi. Điều này có nghĩa là giai đoạn phun chính giúp tăng lực kéo của động 

cơ. Với hệ thống common rail, áp suất phun vẫn giữ không đổi trong suốt quá trình 

phun. 

Giai đoạn phun thứ cấp (secondary INJECTION) 

Theo quan điểm xử lý khí thải, phun thứ cấp có thể được áp dụng để đốt cháy NOx. Nó 

diễn ra ngay sau giai đoạn phun chính và được định để xảy ra trong quá trình giãn nở 

hay ở kỳ thải khoảng 200o sau tử điểm thượng (ATDC). Ngược lại với quá trình phun 

sơ khởi và phun chính, nhiên liệu được phun vào không được đốt cháy mà để bốc hơi 

nhờ vào sức nóng của khí thải ở ống pô. Trong suốt kỳ thải, hỗn hợp khí thải và nhiên 

liệu được đẩy ra ngoài hệ thống thoát khí thải thông qua supap thải. Tuy nhiên một 

phần của nhiên liệu được đưa lại vào buồng đốt thông qua hệ thống luân hồi khí thải 

EGR và có tác dụng tương tự như chính giai đoạn phun sơ khởi. Khi bộ hoá khử được 

lắp để làm giảm lượng NOx, chúng tận dụng nhiên liệu trong khí thải như là một nhân 

tố hoá học để làm giảm nồng độ NOx trong khí thải. 

Thành phần hỗn hợp và tác động đến quá trình cháy  

So với động cơ xăng, động cơ diesel đốt nhiên liệu khó bay hơi hơn (nhiệt độ sôi cao), 

nên việc hoà trộn hỗn hợp hoà khí không chỉ diễn ra trong giai đoạn phun và bắt đầu 
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cháy, mà còn trong suốt quá trình cháy. Kết quả là hỗn hợp kém đồng nhất. Động cơ 

diesel luôn luôn hoạt động ở chế độ nghèo. Mức tiêu hao nhiên liệu, muội than, CO và 

HC sẽ tăng nếu không đốt cháy ở chế độ nghèo hợp lý. 

  Tỉ lệ hòa khí được quyết định dựa vào các thông số: 

- Áp suất phun; 

- Thời gian phun; 

- Kết cấu lỗ tia; 

- Thời điểm phun; 

- Vận tốc dòng khí nạp; 

- Khối lượng không khí nạp. 

Tất cả các đại lượng trên đều ảnh hưởng đến mức độ tiêu hao nhiên liệu và nồng độ 

khí thải. Nhiệt độ quá trình cháy quá cao và lượng oxy nhiều sẽ làm tăng lượng NOx. 

Muội than sinh ra khi hỗn hợp quá nghèo. 

Hệ thống nạp lại khí thải (EGR) 

Khi không có EGR, khí NOx sinh ra vượt mức quy định về khí thải, ngược lại thì muội 

than sinh ra sẽ nằm trong giới hạn. EGR là một phương pháp để giảm lượng NOx sinh 

ra mà không làm tăng nhanh lượng khói đen. Điều này có thể thực hiện rất hiệu quả 

với hệ thống Common Rail với tỉ lệ hoà khí mong muốn đạt được nhờ vào áp suất 

phun cao. Với EGR, một phần của khí thải được đưa vào đường ống nạp ở chế độ tải 

nhỏ của động cơ. Điều này không chỉ làm giảm lượng oxy mà còn làm giảm quá trình 

cháy và nhiệt độ cực đại, kết quả là làm giảm lượng NOx. Nếu có quá nhiều khí thải 

được nạp lại (quá 40% thể tích khí nạp), thì khói đen, CO, và HC sẽ sinh ra nhiều cũng 

như tiêu hao nhiên liệu sẽ tăng vì thiếu oxy. 

Ảnh hưởng của việc phun nhiên liệu  

Thời điểm phun, đường đặc tính phun, sự tán nhuyễn của nhiên liệu cũng ảnh hưởng 

đến tiêu hao nhiên liệu và nồng độ khí thải. 

Thời điểm phun  

Nhờ vào nhiệt độ quá trình thấp hơn, phun nhiên liệu trễ làm giảm lượng NOx. Nhưng 

nếu phun quá trễ thì lượng HC sẽ tăng và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, và khói đen 

sinh ra cả ở chế độ tải lớn. Nếu thời điểm phun lệch đi chỉ 1o khỏi giá trị lý tưởng thì 

lượng NOx có thể tăng lên 5%. Ngược  lại thời điểm phun sớm lệch sớm hơn 2o thì có 

thể làm cho áp suất đỉnh tăng lên 10 bar, trễ đi 2o có thể làm tăng nhiệt độ khí thải 
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thêm 20oC. Với các yếu tố cực kỳ nhạy cảm nêu trên, ECU cần phải điều chỉnh thời 

điểm phun chính xác tối đa. 

Đường đặc tính phun  

Đường đặc tính phun quy định sự thay đổi lượng nhiên liệu được phun vào trong suốt 

một chu kỳ phun (từ lúc bắt đầu phun đến lúc dứt phun). Đường đặc tính phun quyết 

định lượng nhiên liệu phun ra trong suốt giai đoạn cháy trễ (giữa thời điểm bắt đầu 

phun và bắt đầu  cháy). Hơn nữa, nó cũng ảnh hưởng đến sự phân phối của nhiên liệu 

trong buồng đốt và có tác dụng tận dụng hiệu quả của dòng khí nạp. Đường đặc tính 

phun phải có độ dốc tăng từ từ để nhiên liệu phun ra trong quá trình cháy trễ được giữ 

ở mức thấp nhất. Nhiên liệu diesel bốc cháy tức thì, ngay khi quá trình cháy bắt đầu 

gây ra tiếng ồn và sự tạo thành  NOx. Đường đặc tính phun phải có đỉnh không quá 

nhọn để ngăn ngừa hiện tượng nhiên liệu không được tán nhuyễn – yếu tố dẫn đến 

lượng HC cao, khói đen, và tăng tiêu hao nhiên liệu suốt giai đoạn cháy cuối cùng của 

quá trình cháy. 

Sự tán nhuyễn nhiên liệu  

Nhiên liệu được tán nhuyễn tốt thúc đẩy hiệu quả hoà trộn giữa không khí và nhiên 

liệu. Nó đóng góp vào việc giảm lượng HC và khói đen trong khí thải. Với áp suất 

phun cao và hình dạng hình học tối ưu của lỗ tia kim phun giúp cho sự tán nhuyễn 

nhiên liệu tốt hơn. Để ngăn ngừa muội than, lượng nhiên liệu phun ra phải được tính 

dựa vào lượng khí nạp vào. Điều này đòi hỏi lượng khí phải nhiều hơn ít nhất từ 10 – 

40 % ( =1.1 – 1.4).  

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các chi tiết trên hệ thống common rail 

Tổng quát về hệ thống nhiên liệu 

Hệ thống nhiên liệu trong một hệ thống common rail bao gồm 2 vùng: vùng nhiên liệu 

áp suất thấp và vùng nhiên liệu áp suất cao. 
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Hình: Hệ thống nhiên liệu common rail 

Vùng áp suất thấp  

Vùng áp suất thấp bao gồm các bộ phận:          

Bình chứa nhiên liệu 

Bình chứa nhiên liệu phải làm từ vật liệu chống ăn mòn và phải giữ cho không bị rò rỉ 

ở áp suất gấp đôi áp suất hoạt động bình thường. Van an toàn phải được lắp để áp suất 

quá cao có thể tự thoát ra ngoài. Nhiên liệu cũng không được rò rỉ ở cổ nối với bình 

lọc nhiên liệu hay ở thiết bị bù áp suất khi xe bị rung xóc nhỏ, cũng như khi xe vào cua 

hoặc dừng hay chạy trên đường dốc. Bình nhiên liệu và động cơ phải nằm cách xa 

nhau để trong trường hợp tai nạn xảy ra sẽ không có nguy cơ bị cháy.        

Đường nhiên liệu áp suất thấp 

Đường ống nhiên liệu mềm được bọc thép thay thế cho đường ống bằng thép và được 

dùng trong ống áp suất thấp. Tất cả các bộ phận mang nhiên liệu phải được bảo vệ một 

lần nữa khỏi tác động của nhiệt độ. Đối với xe buýt, đường ống nhiên liệu không được 

đặt trong không gian của hành khách hay trong cabin xe cũng như không thể phân phối 

bằng trọng lực. 

Bơm tiếp vận (presupply pump) 

Bơm tiếp vận bao gồm một bơm bằng điện với lọc nhiên liệu, hay một bơm bánh răng. 

Bơm hút nhiên liệu từ bình chứa và tiếp tục đưa đủ lượng nhiên liệu đến bơm cao áp. 

Lọc nhiên liệu 

1.  Thùng chứa nhiên liệu 

2. Lọc thô 

3. Bơm tiếp vận. 

4. Lọc tynh 

5. Đường nhiên liệu áp suất 

thấp 

6. Bơm cao áp 

7. Đường nhiên liệu áp suất  

cao 

8. Ống trữ nhiên liệu áp 

suất cao 

9. Kim phun. 

10. Đường dầu về 

11. ECU 
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Một bộ lọc nhiên liệu không thích hợp có thể dẫn đến hư hỏng cho các thành phần của 

bơm, van phân phối và kim phun. Bộ lọc nhiên liệu làm sạch nhiên liệu trước khi đưa 

đến bơm cao áp, và do đó ngăn ngừa sự mài mòn nhanh của các chi tiết của bơm. 

1. Nắp bầu lọc 

2. Đường dầu vào 

3. Phần giấy lọc 

4. Bọng chứa dầu sau  khi 

lọc 

5. Phần chứa nước có lẫn 

trong dầu 

6. Thiết bị báo mực nứơc 

trong bầu lọc khi vựơt 

mức cho phép 

7. Đường dầu ra 

Hình:  Lọc nhiên liệu 

 

Nước lọt vào hệ thống nhiên liệu có thể làm hư hỏng hệ thống ở dạng ăn mòn. Tương 

tự với các hệ thống nhiên liệu khác, hệ thống common rail cũng cần một bộ lọc nhiên 

liệu có bình chứa nước, từ đó nước sẽ được xả. Một số xe du lịch lắp động cơ diesel 

thường có thiết bị cảnh báo bằng đèn khi lượng nước trong bình lọc vượt quá mức. 

Vùng áp suất cao 

 Vùng áp suất cao của hệ thống common rail bao gồm: 

- Bơm cao áp với van điều khiển áp suất  

- Đường ống nhiên liệu áp suất cao tức ống phân phối đóng vai trò của bộ tích áp 

suất cao cùng với cảm biến áp suất nhiên liệu, van giới hạn áp suất, bộ giới hạn 

dòng chảy, kim phun và đường ống dầu về. 
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1. Bơm cao áp; 2. Van cắt nhiên liệu; 3. Van điều khiển áp suất;4. Đường nhiên liệu 

áp suất cao; 5. Ống trữ nhiên liệu ở áp suất cao; 6. Cảm biến áp suất trên ống;  

7. Van giới hạn áp suất; 8. Lỗ tyết lưu; 9. Kim phun; 10. ECU 

Hình: Vùng áp suất cao 

Bơm cao áp 

Bơm cao áp tạo áp lực cho nhiên liệu đến một áp suất lên đến 1350 bar. Nhiên liệu 

được tăng áp này sau đó di chuyển đến đường ống áp suất cao và được đưa vào bộ tích 

nhiên liệu áp suất cao có hình ống. 

Bơm cao áp được lắp đặt tốt nhất ngay trên động cơ như ở hệ thống nhiên liệu của 

bơm phân phối loại cũ. Nó được dẫn động bằng động cơ (tốc độ quay bằng ½ tốc độ 

động cơ, nhưng tối đa là 3000 vòng/phút) thông qua khớp nối (coupling), bánh răng 

xích, xích hay dây đai có răng và được bôi trơn bằng chính nhiên liệu nó bơm. 

Tùy thuộc vào không gian sẵn có, van điều khiển áp suất được lắp trực tiếp trên bơm 

hay lắp xa bơm. 

Bên trong bơm cao áp (hình 7.7), nhiên liệu đựơc nén bằng 3 piston bơm được bố trí 

hướng kính và các piston cách nhau 120o. Do 3 piston bơm hoạt động luân phiên trong 

1 vòng quay nên chỉ làm tăng nhẹ lực cản của bơm. Do đó, ứng suất trên hệ thống dẫn 

động vẫn giữ đồng bộ. Điều này có nghĩa là hệ thống Common Rail đặt ít tải trọng lên 

hệ thống truyền động hơn so với hệ thống cũ. Công suất yêu cầu để dẫn động bơm rất 

nhỏ và tỉ lệ với áp suất trong ống phân phối và tốc độ bơm. Đối với động cơ thể tích 2 
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lít đang quay ở tốc độ cao, thì áp suất trong ống phân phối đạt khoảng 1350 bar, bơm 

cao áp tiêu thụ 3.8kW. 

 

 

 

 

 

 

Hình.  Bơm cao áp 

Thông qua một bộ lọc có cơ cấu tách nước, bơm tiếp vận cung cấp nhiên liệu từ bình 

chứa đến đường dầu vào của bơm cao áp và van an toàn. Nó đẩy nhiên liệu qua lỗ 

khoan của van an toàn vào mạch dầu bôi trơn và làm mát bơm cao áp. Trục của bơm 

 1. Trục dẫn động  

2. Đĩa cam lệch tâm  

3. Thành phần bơm với piston 

bơm 

 4. Buồng chưá của thành phần 

bơm 

5. Van hút 

6. Van ngắt 

7. Van xả  

8. Tấm nêm 

9. Nhiên liệu áp suất cao đến 

ống trữ  

10. Van điều khiển áp suất cao  

11. Van bi  

12. Đường dầu về 13.Đường 

nhiên liệu từ bơm tiếp vận   

14. Van an toàn  

15. Đường nhiên liệu áp suất 

thấp đưa đến bơm 

 
 

1. Trục dẫn động  

2. Đĩa cam lệch tâm  

3. Piston bơm 

4. Van hút 

5. Van thoát               Cửa 

vào 
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cao áp có các cam lệch tâm làm di chuyển 3 piston bơm lên xuống tuỳ theo hình dạng 

các mấu cam. 

Ngay khi áp suất phân phối vượt quá mức thì van an toàn sẽ xả bớt áp suất (0.5-1,5 

bar), bơm tiếp vận đẩy nhiên liệu đến bơm cao áp thông qua van hút vào buồng bơm, 

nơi mà piston chuyển động hướng xuống. Van nạp đóng lại khi piston đi ngang qua tử  

điểm hạ và từ  đó nó cho phép nhiên liệu trong buồng bơm thoát ra ngoài với áp suất 

phân phối. Áp suất tăng lên cao sẽ mở van thoát khi áp suất trên ống phân phối đủ lớn. 

Nhiên liệu được nén đi vào mạch dầu áp suất cao. 

Piston bơm tiếp tục phân phối nhiên liệu cho đến khi nó đến tử điểm thượng, sau đó, 

do áp suất bị giảm xuống nên van thoát đóng lại. Nhiên liệu còn lại nằm trong buồng 

bơm và chờ đến khi piston đi xuống lần nữa. 

Khi áp suất trong buồng bơm của thành phần bơm giảm xuống thì van nạp mở ra và 

quá trình lặp lại lần nữa. 

Do bơm cao áp được thiết kế để có thể phân phối lượng nhiên liệu lớn nên lượng nhiên 

liệu có áp suất cao sẽ thừa trong giai đoạn chạy cầm chừng và tải trung bình. Lượng 

nhiên liệu thừa này được đưa trở về thùng chứa thông qua van điều khiển áp suất. 

Nhiên liệu bị nén sẽ nằm trong thùng và gây ra tổn thất năng lượng. Hơn nữa lượng 

nhiệt tăng lên của nhiên liệu cũng làm giảm đi hiệu quả chung. Ở mức độ nào đó thì 

tổn thất này có thể được bù bằng cách ngắt bớt một hoặc hai xylanh bơm. 

Khi một trong 3 xylanh bơm bị loại ra sẽ dẫn đến việc giảm lượng nhiên liệu bơm đến 

ống phân phối. Việc ngắt bỏ được thực hiện bằng cách giữ  cho van hút ở trạng thái 

mở liên tục. 

Khi van solenoid dùng để ngắt thành phần bơm được kích hoạt, một chốt gắn với phần 

ứng sẽ giữ van hút sẽ mở ra. Kết quả là nhiên liệu hút vào xylanh này của bơm không 

thể bị nén được nên nó bị đẩy trở lại mạch áp suất thấp. Với một xylanh bơm bị loại bỏ 

khi không cần công suất cao thì bơm cao áp không còn cung cấp nhiên liệu liên tục mà 

cung cấp gián đoạn. 

Bơm cao áp phân phối lượng nhiên liệu tỉ lệ với tốc độ quay của nó. Và do đó, nó là 

một hàm của tốc độ động cơ. Trong suốt quá trình phun, tỷ số truyền được tính sao cho 

một mặt thì lượng nhiên liệu mà nó cung cấp không quá lớn, mặt khác, các yêu cầu về 

nhiên liệu vẫn còn đáp ứng trong suốt chế độ hoạt động. Tùy theo tốc độ trục khuỷu 

mà tỉ số truyền hợp lý là 1:2 hoặc 1:3. 
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Van điều khiển áp suất (pressure control valve) 

Van điều khiển áp suất giữ cho nhiên liệu trong ống phân phối có áp suất thích hợp tùy 

theo tải của động cơ, và duy trì ở mức này. 

- Nếu áp suất trong ống quá cao thì van điều khiển áp suất sẽ mở ra và một phần 

nhiên liệu sẽ trở về bình chứa thông qua đường ống dầu về. 

- Nếu áp suất trong ống quá thấp thì van điều khiển áp suất sẽ đóng lại và ngăn khu 

vực áp suất cao (high pressure stage) với khu vực áp suất thấp (low pressure stage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van điều khiển áp suất được gá lên bơm cao áp hay ống phân phối. Để ngăn cách khu 

vực áp suất cao với khu vực áp suất thấp, một lõi thép đẩy van bi vào vị trí đóng kín. 

Có 2 lực tác dụng lên lõi thép: lực đẩy xuống dưới bởi lò xo và lực điện từ. Nhằm bôi 

trơn và giải nhiệt, lõi thép được nhiên liệu bao quanh. 

Van điều khiển áp suất được điều khiển theo 2 vòng: 

- Vòng điều khiển đáp ứng chậm bằng điện dùng để điều chỉnh áp suất trung bình 

trong ống. 

- Vòng điều khiển đáp ứng nhanh bằng cơ dùng để bù cho sự dao động lớn của áp 

suất.  

Khi van điều khiển áp suất chưa được cung cấp điện, áp suất cao ở ống hay tại đầu ra 

của bơm cao áp được đặt lên van điều khiển áp suất một áp suất cao. Khi chưa có lực 

điện từ, lực của nhiên liệu áp suất cao tác dụng lên lò xo làm cho van mở và duy trì độ 

mở tuỳ thuộc vào lượng nhiên liệu phân phối. Lò xo được thiết kế để có thể chịu được 

áp suất khoảng 100 bar. 

Khi van điều khiển áp suất được cấp điện: Nếu áp suất trong mạch áp suất cao tăng 

lên, lực điện từ sẽ được tạo ra để cộng thêm vào lực của lò xo. Khi đó van sẽ đóng lại 

1. Van bi. 

2. Lõi. 

3. Nam châm điện. 

4. Lò xo. 

5. Mạch điện. 

 

Hình:  Cấu tạo van điều áp 
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và được giữ ở trạng thái đóng cho đến khi lực do áp suất dầu ở một phía cân bằng với 

lực của lò xo và lực điện từ ở phía còn lại. Sau đó, van sẽ ở trạng thái mở và duy trì 

một áp suất không đổi. Khi bơm thay đổi lượng nhiên liệu phân phối hay nhiên liệu bị 

mất đi trong mạch áp suất cao thì được bù lại bằng cách điều chỉnh van đến một độ mở 

khác. Lực điện từ tỷ lệ với dòng điện cung cấp trung bình được điều chỉnh bằng cách 

thay đổi độ rộng xung (pulse-width-modulation pulse). Tần số xung điện khoảng 1 kHz 

sẽ đủ để ngăn chuyển động ngoài ý muốn của lõi thép và sự thay đổi áp suất trong ống. 

Ống trữ nhiên liệu áp suất cao (ống phân phối) 

Ngay cả khi kim phun lấy nhiên liệu từ ống phân phối để phun thì áp suất nhiên liệu 

trong ống vẫn phải không đổi. Điều này thực hiện được nhờ vào sự co giãn của nhiên 

liệu. Áp suất nhiên liệu được đo bởi cảm biến áp suất trên ống phân phối và được duy 

trì bởi van điều khiển áp suất nhằm giới hạn áp suất tối đa là 1500 bar. 

 

 

1. Ống trữ;   2. Đường dầu vào từ bơm cao áp;   3. Cảm biến áp suất trên ống trữ; 

4. Van giới hạn áp suất;  5. Đường dầu về;   6. Lỗ tuyết lưu;    7. Đường dầu đến kim. 

Hình:  Cấu tạo ống tích trữ nhiên liệu áp suất cao 

Ống tích trữ nhiên liệu áp suất cao (ống phân phối) trên hình 7.9 dùng để chứa nhiên 

liệu có áp suất cao. Đồng thời, sự dao động của áp suất do bơm cao áp tạo ra sẽ được 

giảm chấn (damped) bởi thể tích của ống. 

Ống tích trữ nhiên liệu áp suất cao này dùng chung cho tất cả các xylanh. Do đó, tên 

nó là “đường ống chung” (“common rail”). Ngay cả khi một lượng nhiên liệu bị mất đi 

khi phun, ống vẫn duy trì áp suất thực tế bên trong không đổi. Điều này bảo đảm cho 

áp suất phun của kim không đổi ngay từ khi kim mở. 

Để thích hợp với các điều kiện lắp đặt khác nhau trên động cơ, ống phải được thiết kế 

với nhiều kiểu để phù hợp với bộ hạn chế dòng chảy và dự phòng chỗ để gắn các cảm 

biến, van điều khiển áp suất, van hạn chế áp suất. 
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Thể tích bên trong của ống thường xuyên được điền đầy bằng nhiên liệu có áp suất. 

Khả năng nén của nhiên liệu dưới áp suất cao được tận dụng để tạo hiệu quả tích trữ. 

Khi nhiên liệu rời khỏi ống để phun ra thì áp suất thực tế trong bộ tích trữ nhiên liệu áp 

suất cao vẫn được duy trì không đổi. Sự thay đổi áp suất là do bơm cao áp thay đổi 

lượng nhiên liệu cung cấp để bù vào phần nhiên liệu vừa phun. 

Kim phun (injectors) 

Thời điểm phun và lượng nhiên liệu phun được điều chỉnh bằng cách cho dòng điện 

qua các kim phun. Các kim phun này thay thế kim phun cơ khí. Tương tự như kim 

phun cơ khí trong các động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp, các bộ kẹp thường 

được sử dụng để lắp kim vào nắp máy. 

Kim phun có thể chia làm các phần theo chức năng như sau: 

- Lỗ kim phun; 

- Hệ thống dẫn dầu phụ;  

- Van điện. 

Nhiên liệu từ đường dầu đến kim và theo đường ống dẫn sẽ đi đến buồng điều khiển 8  

thông qua lỗnạp 7. Buồng điều khiển được nối với đường dầu về thông qua lỗ xả 6  

được mở bởi van solenoid. 

Khi lỗ đóng, áp lực của dầu đặt lên piston 9 cao hơn áp lực dầu tại thân ty kim 11. Kết 

quả là kim bị đẩy xuống dưới và làm kín lỗ phun với buồng đốt. 

Khi van solenoid có dòng điện, lỗ xả 6 được mở ra. Điều này làm cho áp suất ở buồng 

điều khiển giảm xuống, kết quả là áp lực tác dụng lên piston cũng giảm theo. Khi áp 

lực dầu trên piston giảm xuống thấp hơn áp lực tác dụng lên ty kim, thì ty kim mở ra 

và nhiên liệu được phun vào buồng đốt qua các lỗ phun. Kiểu điều khiển ty kim gián 

tiếp này dùng một hệ thống khuyếch đại thuỷ lực vì lực cần thiết để mở kim thật nhanh 

không thể được trực tiếp tạo ra nhờ van solenoid. Thời điểm phun và lượng nhiên liệu 

phun được điều chỉnh thông qua dòng qua các kim phun.  

Tương tự như các kim phun kiểu cũ trong các động cơ phun nhiên liệu trực tiếp, các 

bộ kẹp được ưu tiên sử dụng để lắp kim vào nắp máy. 

Kim phun có thể chia làm các phần theo chức năng như sau: 

- Lỗ kim phun; 

- Hệ thống trợ lực dầu (the hydraulic servo-system); 

- Van điện. 



Bài 5: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       245 

Hoạt động của kim phun có thể chia làm 4 giai đoạn chính khi động cơ làm việc và 

bơm cao áp tạo ra áp suất cao: 

- Kim phun đóng (khi có áp lực dầu tác dụng); 

- Kim phun mở (bắt đầu phun); 

- Kim phun mở hoàn toàn; 

- Kim phun đóng (kết thúc phun). 

Các giai đoạn hoạt động là kết quả của sự phân phối lực tác dụng lên các thành phần 

của kim phun. Khi động cơ dừng lại và không có áp suất trong ống phân phối, lò xo 

kim đóng kim phun. 

- Kim phun đóng (ở trạng thái nghỉ) 

- Ở trạng thái nghỉ, van solenoid chưa được cung cấp điện và do đó kim phun đóng. 

Khi lỗ xả đóng, lò xo đẩy van bi  đóng lại. Áp suất cao của ống tăng lên trong buồng 

điều khiển và trong buồng thể tích của ty kim cũng có một áp suất tương tự.  Áp suất 

của ống đặt vào phần đỉnh của piston, cùng với lực của lò xo ngược chiều với lực mở 

kim sẽ giữ được ty kim ở vị trí đóng. 

Kim phun mở (bắt đầu phun) 

Van solenoid được cung cấp điện với dòng kích lớn để bảo đảm nó mở nhanh. Lực tác 

dụng bởi van solenoid lớn hơn lực lò xo lỗ xả và làm mở lỗ xả ra. Gần như tức thời, 

dòng điện cao được giảm xuống thành dòng nhỏ hơn chỉ đủ để tạo ra lực điện từ để giữ 

ty. Điều này thực hiện được là nhờ khe hở mạch từ bây giờ đã nhỏ hơn. Khi lỗ xả mở 

ra, nhiên liệu có thể chảy vào buồng điều khiển van vào khoang bên trên nó và từ đó 

trở về bình chứa thông qua đường dầu về.  Lỗ xả làm mất cân bằng áp suất nên  áp 

suất trong buồng điều khiển van giảm xuống. Điều này dẫn đến áp suất trong buồng 

điều khiển van thấp hơn áp suất trong buồng chứa của ty kim (vẫn còn bằng với áp 

suất của ống). Áp suất giảm đi trong buồng điều khiển van làm giảm lực tác dụng lên 

piston điều khiển nên ty kim mở ra và nhiên liệu bắt đầu phun. 
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a. Khi kim đóng 

b. Khi kim nhấc 

1. Đường dầu về 

2. Mạch điện  

3. Van điện 

4. Đường dầu vào 

(dầu có áp suất 

cao) từ ống trữ 

5. Van bi   

6. Van xả  

7. Ống cấp dầu  

8. Van điều khiển ở 

buồng 

9. Van điều khiển 

piston 

10. Lỗ cấp dầu cho 

đầu kim 

11. Đầu kim 
 

 

Hình: Cấu tạo kim phun 

Tốc độ mở ty kim được quyết định bởi sự khác biệt tốc độ dòng chảy giữa lỗ nạp và lỗ 

xả. Piston điều khiển tiến đến vị trí dừng phía trên nơi mà nó vẫn còn chịu tác dụng 

của đệm dầu  được tạo ra bởi dòng chảy của nhiên liệu giữa lỗ nạp và lỗ xả. Kim phun 

giờ đây đã mở hoàn toàn, và nhiên liệu được phun vào buồng đốt ở áp suất gần bằng 

với áp suất trong ống. Lực phân phối trong kim thì tương tự với giai đoạn mở kim. 

Kim phun đóng (kết thúc phun) 

Khi dòng qua van solenoid bị ngắt, lò xo đẩy van bi xuống và van bi đóng lỗ xả lại. Lỗ 

xả đóng đã làm cho áp suất trong buồng điều khiển van tăng lên thông qua lỗ nạp. Áp 

suất này tương đương với áp suất trong ống và làm tăng lực tác dụng lên đỉnh piston 

điều khiển. Lực này cùng với lực của lò xo bây giờ cao hơn lực tác dụng của buồng 

chứa và ty kim đóng lại. Tốc độ đóng của ty kim phụ thuộc vào dòng chảy của nhiên 

liệu qua lỗ nạp.   Đầu kim phun 
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Ty kim mở khi van solenoid được kích hoạt để nhiên liệu chảy qua. Chúng phun nhiên 

liệu trực tiếp vào buồng cháy. 

Lượng nhiên liệu dư cần để mở ty kim sẽ được đưa trở lại bình chứa thông qua đường 

ống dầu về. Nhiên liệu hồi về từ van điều áp và từ vùng áp suất thấp cũng đựơc dẫn 

theo đường dầu về cùng với nhiên liệu được dùng như để bôi trơn cho bơm cao áp. 

Thiết kế của đầu phun được quyết định bởi: 

- Việc kiểm soát nhiên liệu phun ra (thời điểm và lượng nhiên liệu phun theo góc độ 

trục cam); 

- Việc điều khiển nhiên liệu (số lỗ tia, hình dạng nhiên liệu phun ra và sự tán nhuyễn 

nhiên liệu, sự phân phối nhiên liệu trong buồng cháy, mức độ làm kín buồng cháy). 

Đầu phun loại P có đường kính 4 mm được dùng trong động cơ phun nhiên liệu trực 

tiếp common rail. 

Những đầu phun này gồm 2 loại: đầu phun lỗ tia hở và đầu phun lỗ tia kín.  

Lỗ tia phun được định vị dựa vào hình nón phun. Số lượng lỗ tia và đường kính của 

chúng dựa vào: 

- Lượng nhiên liệu phun ra; 

- Hình dạng buồng cháy; 

- Sự xoáy lốc trong buồng cháy.  

Đối với cả hai loại lỗ tia hở và lỗ tia kín thì phần cạnh của lỗ tia có thể được gia công 

bằng phương pháp ăn mòn hydro nhằm mục đích ngăn ngừa sự mài mòn sớm của cạnh 

lỗ tia gây ra bởi các phần tử mài mòn và giảm sai lệch dung lượng phun. 

Để làm giảm lượng hydrocacbon thải ra, thể tích nhiên liệu điền đầy ở đầu của ty kim 

cần thiết phải giữ ở mức nhỏ nhất. Việc này được thực hiện tốt nhất với loại đầu phun 

lỗ tia kín. 

Lỗ tia của loại này được sắp xếp quanh một lỗ bao. Trong trường hợp đỉnh của đầu 

phun hình tròn, hay tuỳ thuộc vào thiết kế, lỗ tia được khoan bằng cơ khí hoặc bằng 

máy phóng điện (EDM - electrical-discharge machinin). 

Lỗ tia với đỉnh của đầu phun hình nón thì luôn được khoan bằng phương pháp EDM. 

Đầu phun lỗ tia hở có thể được dùng với các loại lỗ bao với kích thước khác nhau như 

lỗ bao hình trụ và lỗ bao hình nón. 

Đầu phun lỗ tia hở với lỗ bao hình trụ và đầu tròn 
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Với hình dạng lỗ bao này bao gồm một hình ống và một phần hình bán cầu cho phép 

dễ dàng thiết kế với các điều kiện: 

- Số lượng lỗ;  

- Chiều dài lỗ tia;  

- Góc phun. 

Đỉnh của đầu phun là hình bán cầu và kết hợp với hình dạng của lỗ bao giúp các lỗ tia 

có chiều dài giống nhau. 

Đầu phun lỗ tia hở với lỗ bao hình trụ và đỉnh của đầu phun hình nón  

Loại này được dùng riêng biệt với lỗ tia có chiều dài 0.6 mm.  Đỉnh của đầu phun có 

hình nón cho phép tăng độ dày thành của đầu phun. Kết quả là tăng được độ cứng của 

đỉnh kim phun. 

 

1.  Đầu ghim áp suất  

2.  Bề mặt chịu áp lục  

3.  Đường dầu vào 

4.  Mặt côn 

5.  Tín dụng kim 

6.  Đầu kim 

7.  Thân kim  

8.  Đế kim  

9.  Buồng áp suất 

10. Trục định hướng   

11. Vành kim  

12. Lỗ định vị 

13. Dấu trên bề mặt 

14. Bề mặt công tắc áp suất 

 

 

Hình: Cấu tạo đầu kim lỗ tia hở 
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Đầu phun lỗ tia hở với lỗ bao hình nón và đỉnh hình nón 

Trong loại này, do có hình nón nên có thể tích lỗ bao nhỏ hơn đầu phun có lỗ bao hình 

trụ. Loại này là trung gian giữa đầu phun lỗ tia kín và đầu phun lỗ tia hở có lỗ bao hình 

trụ. Để có được bề dày đồng nhất của đỉnh kim thì nó phải có hình nón phù hợp với 

hình dạng của lỗ bao. 

Đầu phun lỗ tia kín  

Để làm giảm thể tích có hại của lỗ bao và do đó để làm giảm lượng HC thải ra, lỗ tia 

nằm ngay trên phần côn và với lỗ phun kín, thì nó được bao quanh bởi ty kim. Điều 

này có nghĩa là không có sự kết nối trực tiếp giữa lỗ bao và buồng cháy. Thể tích có 

hại ở đây nhỏ hơn nhiều so với loại đầu phun lỗ tia hở. So với đầu phun lỗ tia hở, loại 

này có giới hạn tải trọng thấp hơn nhiều và do đó chỉ sản xuất loại P với lỗ tia dài 1 

mm. 

Để đạt độ cứng cao, đỉnh của kim có hình nón. Lỗ tia luôn được tạo bởi phương pháp 

gia công bằng máy phóng điện EDM. 

Đường ống dẫn nhiên liệu áp suất cao  

Những đường ống nhiên liệu này mang nhiên liệu áp suất cao. Do đó, chúng  phải 

thường xuyên chịu áp suất áp suất cực đại của hệ thống và trong suốt quá trình ngưng 

phun. Vì vậy, chúng được chế tạo từ thép ống. Thông thường, chúng có đường kính 

ngoài khoảng 6 mm và đường kính trong khoảng 2.4 mm. 

Các đường ống nằm giữa ống phân phối và kim phun phải có chiều dài như nhau. Sự 

khác biệt chiều dài giữa ống phân phối và các kim phun được bù bằng cách uốn cong ở 

các đường ống nối. Tuy nhiên, đường ống nối này nên được giữ càng ngắn càng tốt. 

Cảm biến áp suất ống  (rail-pressure sensor) 

Cảm biến áp suất ống đo áp suất tức thời trong ống phân phối và báo về ECU với độ 

chính xác thích hợp và tốc độ đủ nhanh. 
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 1. Mạch điện 

 2. Màng so  

 3. Màng của phần tử cảm biến 

 4. Ống dẫn áp suất 

 5. Ren lắp ghép 

 

 

Hình: Cảm biến áp suất trên ống phân phối 

       Nhiên liệu chảy vào cảm biến áp suất ống thông qua một đầu mở và phần cuối 

được bịt kín bởi một màng cảm biến. Thành phần chính của cảm biến là một thiết bị 

bán dẫn được gắn trên màng cảm biến, dùng để chuyển áp suất thành tín hiệu điện. Tín 

hiệu do cảm biến tạo ra được đưa vào một mạch khuyếch đại tín hiệu và đưa đến ECU. 

Cảm biến hoạt động theo nguyên tắc: 

- Khi màng biến dạng thì lớp điện trở đặt trên màng sẽ thay đổi giá trị. Sự biến dạng 

(khoảng 1mm ở 1500 bar) là do áp suất tăng lên trong hệ thống, sự thay đổi điện 

trở gây ra sự thay đổi điện thế của mạch cầu điện trở. 

- Điện áp thay đổi trong khoảng 0-70mV (tùy thuộc áp suất tác động) và được 

khuyếch đại bởi mạch khuyếch đại đến 0.5V-4.5 V. 

Việc kiểm soát một cách chính xác áp suất của ống là điều bắt buộc để hệ thống hoạt 

động đúng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cảm biến áp suấ ống phải có sai số nhỏ 

trong quá trình đo. Trong dải hoạt động của động cơ, độ chính xác khi đo đạt khoảng 

2%. Nếu cảm biến áp suất ống bị hư thì van điều khiển áp suất sẽ được điều khiển theo 

giá trị định sẵn ECU. 

Van giới hạn áp suất (pressure limiter valve) 

Van giới hạn áp suất có chức năng như một van an toàn. Trong trường hợp áp suất 

vượt quá cao, thì van giới hạn áp suất sẽ hạn chế áp suất trong ống bằng cách mở cửa 

thoát. Van giới hạn áp suất cho phép áp suất tức thời tối đa trong ống khoảng 1500 bar. 
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1. Mạch cao áp 2. Van  3. 

Lỗ dầu 

      4. Piston 5. Lò xo  6. Đế  

     7. Thân van  8. Đường dầu 

về 

 

Hình: Van giới hạn áp suất 

Van giới hạn áp suất là một thiết bị cơ khí bao gồm các thành phần sau: 

- Phần cổ có ren ngoài để lắp vào ống; 

- Một chỗ nối với đường dầu về;  

- Một piston di chuyển;  

 Một lò xo; 

Tại phần cuối chỗ nối với ống có một buồng với một đường dẫn dầu có phần đuôi hình 

côn mà khi piston đi xuống sẽ làm kín bên trong buồng. Ở áp suất hoạt động bình 

thường (tối đa 1350 bar), lò xo đẩy piston xuống làm kín ống. Khi áp suất của hệ thống 

vượt quá mức, piston bị đẩy lên trên do áp suất của dầu trong ống thắng lực căng lò xo. 

Nhiên liệu có áp suất cao được thoát ra thông qua van và đi vào đường dầu về trở lại 

bình chứa. Khi van mở, nhiên liệu rời khỏi ống vì vậy, áp suất trong ống giảm xuống. 

Van hạn chế dòng chảy (flow limiter) 

Nhiệm vụ của bộ hạn chế dòng chảy là ngăn cho kim không phun liên tục ví dụ trong 

trường hợp kim không đóng lại được. Để thực hiện điều này, khi lượng nhiên liệu rời 

khỏi ống vượt quá mức đã được định sẵn thì van giới hạn dòng chảy sẽ đóng đường 

dầu nối với kim lại. 

1. Mạch dầu đến ống  

2. Vòng đệm  

3. Piston 

4. Lò xo 

5. Thân 

6. Mạch dầu đến kim 

7. Mặt côn 

8. Van tiết lưu 
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Van giới hạn dòng chảy bao gồm một buồng bằng kim loại với ren phía trong để bắt 

với ống (có áp suất cao) và ren ngoài để bắt với đường dầu đến kim phun. Van có một 

đường dẫn dầu tại mỗi đầu để nối với ống và với đường dầu đến kim. 

Có một piston bên trong van hạn chế dòng chảy và được đẩy bằng một lò xo theo 

hướng bộ tích trữ nhiên liệu. Piston này làm kín với thành của buồng van và đường 

dầu theo chiều dọc thông qua lỗ dầu ở giữa thân piston dẫn dầu từ phía bên trong ra 

phía bên ngoài piston. 

Lỗ dầu theo chiều dọc có đường kính giảm dần ở phần cuối và đóng vai trò của một 

van tiết lưu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Van giới hạn dòng chảy ở chế độ hoạt động bình thường  

với lượng nhiên liệu rò rỉ nhỏ 

Ở chế độ hoạt động bình thường  

Ở trạng thái nghỉ, piston nằm ở vị trí gần chỗ nối với ống. Khi nhiên liệu được phun 

ra, áp suất phun giảm xuống tại phần cuối kim phun và làm cho piston dịch chuyển 

theo hướng của kim phun. Van giới hạn dòng chảy bù lại lượng nhiên liệu bị kim phun 

lấy đi từ ống bằng cách thay thế thể tích nhiên liệu này bằng lượng thể tích dịch 

chuyển của piston và không phải bởi lỗ khoan ngang nếu lượng nhiên liệu này quá 

nhỏ. Ở cuối quá trình phun, piston nhấc lên một chút mà không đóng đường dầu ra 

hoàn toàn. Lò xo sẽ đẩy piston lên và nằm ở trạng thái nghỉ và nhiên liệu có thể chảy 

qua lỗ khoan ngang. 

Lò xo và lỗ khoan ngang được định kích thước sao cho ngay cả với lượng nhiên liệu 

phun tối đa (cộng với một lượng dự phòng an toàn) thì piston vẫn có thể di chuyển trở 

về trạng thái nghỉ cho đến lần phun kế. 

G/đ phun 

G/đ nghỉ 

Rò rỉ 

Góc quay trục khưỷu 
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Ở chế độ hoạt động bất thường với lượng nhiên liệu bị rò rỉ lớn  

Nhờ vào lượng nhiên liệu rời khỏi ống, piston của van giới hạn dòng chảy bị đẩy khỏi 

vị trí ở trạng thái nghỉ và làm kín đường dầu ra. Piston giữ ở vị trí này và ngăn nhiên 

liệu đến kim phun. 

Ở chế độ hoạt động bất thường với lượng nhiên liệu bị rò rỉ nhỏ  

Nhờ vào lượng nhiên liệu bị rò rỉ, piston của van giới hạn dòng chảy không thể trở lại 

vị trí của trạng thái nghỉ. Sau một số lần phun thì piston di chuyển tới vị trí làm kín 

ngõ dầu ra. 

Piston giữ ở trạng thái này cho đến khi động cơ tắt đi và đóng ngõ dầu vào của kim 

phun. 

5.2.Kiểm tra các chi tiết của mạch điều khiển nhiên liệu. 

5.2.1.Kiểm tra các phần tử của mạch điều khiển nhiên liệu. 

Qui trình kiểm tra các cảm biến giống với động cơ xăng. 

Qui trình chẩn đoán các lỗi của động cơ bằng máy chẩn đoán. 

STT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HÌNH ẢNH MINH HỌA 

1 

Khởi động máy. Màng hình hiển thị. 

Chọn 1 

 

2 Chọn ENHANCED SCAN 
 

3 
Chọn nơi sản xuất xe. Chọn Japanese 

 

4 

Chọn hãng xe. Chọn 

Toyota/Lexus/Hino. Chọn Version 

cập nhật mới nhất phù hợp với loại xe 

đang kiểm tra cho từng nơi nhập 

khẩu. 

 

5 
Chọn hãng xe Toyota đúng với loại 

đang đang kiểm tra.  
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6 

Chọn đúng loại xe  FORTUNER của 

động cơ đang thực hiện chẩn đoán. 

 

7 

Chọn  OTHER các kiểu truyền dẫn 

thông tin điều khiển trên động cơ 

đang thực hiện sửa chữa. 
 

8 
Chọn kiểm tra động cơ ENGINE 

 

9 
Chọn kiểm tra lỗi D.T.C 

 

10 

(1)Kiểm tra lỗi hiện đang có 

(2)Kiểm tra lịch sử các lỗi mắc phải 

mà chưa xóa 

(3)Xóa các lỗi đã được khắc phục 

 

11 
Đọc mã lỗi hiện hành 

 

Qui trình xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán 

STT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HÌNH ẢNH MINH HỌA 

1 (1) Kiểm tra lỗi hiện đang có 

(2) Kiểm tra lịch sử các lỗi mắc phải mà 

chưa xóa 

[3]Xóa các lỗi đã được khắc phục 

 

2 Chọn “Yes” khi đồng ý muốn xóa dữ 

liệu mã lỗi. Chú ý công tắc máy đang 

“ON” và động cơ đang “OFF” 

 

3 Kiểm tra lại ngay lặp tức. Chú ý bước 

này chưa khởi động động cơ 
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(1) Kiểm tra lỗi hiện đang có 

(2) Kiểm tra lịch sử các lỗi mắc phải mà 

chưa xóa 

(3) Xóa các lỗi đã được khắc phục 

 

 Qui trình kiểm tra mã l64i sau khi đã khắc phục lỗi 

STT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HÌNH ẢNH MINH HỌA 

1 

Khởi động máy. Màng hình hiển thị. 

Chọn 1 

 

2 Chọn ENHANCED SCAN 
 

3 
Chọn nơi sản xuất xe. Chọn Japanese 

 

4 

Chọn hãng xe. Chọn 

Toyota/Lexus/Hino. Chọn Version 

cập nhật mới nhất phù hợp với loại xe 

đang kiểm tra cho từng nơi nhập 

khẩu. 

 

5 
Chọn hãng xe Toyota đúng với loại 

đang đang kiểm tra.  

6 

Chọn đúng loại xe  FORTUNER của 

động cơ đang thực hiện chẩn đoán. 

 

7 

Chọn  OTHER các kiểu truyền dẫn 

thông tin điều khiển trên động cơ 

đang thực hiện sửa chữa. 
 

8 
Chọn kiểm tra động cơ ENGINE 
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9 
Chọn kiểm tra lỗi D.T.C 

 

10 

(1)Kiểm tra lỗi hiện đang có 

(2)Kiểm tra lịch sử các lỗi mắc phải 

mà chưa xóa 

(3)Xóa các lỗi đã được khắc phục 

 

11 
Đọc mã lỗi hiện hành 

 

5.2.2.Kiểm tra hộp điều khiển phun dầu điện tử. 

Mạch cấp nguồn kiểu điều khiển không qua ECU 

Khi bật công tắc máy “ON” mà không có điện áp tại cực +B và +B1 của ECU thì kiểm 

tra cầu chì EFI (15A), cầu chì IG (7.5A) và rơle chính EFI. 

 

Hình 55. 

 

Điều kiện +B với E1 BATT với E1 

Công tắc máy “ON” 12V 12V 

Công tắc máy “OFF” 12V 0V 

1. Mạch cấp nguồn kiểu điều khiển qua ECU 

Kiểu 1: 
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Kiểu 2: 

 

Điều kiện +B với E1 BATT với E1 

Công tắc máy “ON” 12V 12V 

Công tắc máy “OFF” 0V 12V 

Khi công tắc máy ON có dòng từ ắc quy đến chân IG-SW cung cấp cho ECU, ECU 

cung cấp dòng qua cuộn dây của rơ le, làm đóng tiếp điểm trong rơ le. Lúc này điện áp 

từ  ắc quy được cung cấp cho ECU qua chân +B và +B1. 
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5.3.Lắp mạch kiểm tra các chi tiết của hệ thống nhiên liệu 

Thực hiện kiểm tra chẩn đoán bằng máy chẩn đoán trên mô hình động cơ Fortuner 

2009. Điền các mã lỗi tương ứng vào bảng 

MÃ LỖI 

CHẨN 

ĐOÁN 

VỊ TRÍ 
TÊN CÁC CHI 

TIẾT 

TÊN MÃ LỖI BẰNG 

TIẾNG ANH 

 

 

KIM PHUN 

NHIÊN LIỆU 

INJECTOR CIRCUIT 

OPEN 

 

 

CẢM BIẾN VỊ 

TRÍ TRỤC 

KHUỶU 

CRANKSHART 

POSITION SENSOR 

CIRCUIT IT 

MALFUNCTION NE 

SIGNAL 

 

 

ĐIỀU KHIỂN 

BƠM NHIÊN 

LIỆU 

FUEL PUMP 

CONTROL CIRCUIT 

OPEN 

 

 

CẢM BIẾN BÀN 

ĐẠP GA 
NOT DEFINED 

 

 

CẢM BIẾN ÁP 

SUẤT KHÍ NẠP 

MANIFOLD 

ABSOLUTE 

PRESSURE 

 

 

CẢM BIẾN VỊ 

TRÍ CỐT BƠM 

CAMSHAFT POSITION 

SENSOR CIRCUIT G 

SIGNAL 

[1] P0200, [2] P0335, [3] P0340, [4] P2138, [5] P0108, [6] P0627 

 

 

 

 

Bài 6: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT LÀM 

MÁT. 
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1.Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: 

Học xong bài này người học có khả năng:  

-  Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của quạt làm mát động cơ. 

-  Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của hệ thống điều khiển quạt két 

nước. 

-  Kiểm tra và bảo dưỡng được hệ thống điều khiển quạt làm mát động cơ đúng quy 

trình, quy phạm, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy 

định. 

2.Nội dung của bài:                   

6.1.Giới thiệu chung và phân loại. 

Hệ thống làm mát trên động cơ có nhiệm vụ giữ cho động cơ luôn làm việc ở chế độ 

nhiệt độ tối ưu khi tải trọng thay đổi. Điều này nhằm tránh cho các chi tiết bên trong 

của động cơ không bị nóng thái quá, dễ dẫn đến tình trạng bó kẹt, đồng thời làm 

mất mát công suất của động cơ. 

Như vậy làm mát cho động cơ chính làm giảm bớt phần nhiệt lượng do hoà khí cháy 

truyền lại cho cụm piston, xylanh. Nếu cụm piston – xylanh không được làm mát thì 

dầu bôi trơn giữa piston và xylanh không còn tác dụng bôi trơn, dẫn đến bó kẹt 

piston, đồng thời nếu xylanh quá nóng thì khối hỗn hợp hoà khí hút vào bên trong 

buồng đốt bị giãn nở ra làm trọng lượng hút bị giảm, công suất của động cơ vì thế 

cũng giảm theo. 

Nhưng khi động cơ quá nguội nhất là lúc máy mới khởi động thì nó sẽ làm cho hỗn 

hợp hoà khí khó bay hơi nên tốc độ bốc hơi và khuếch tán sẽ kém đi, dẫn đến hoà 

khí sẽ cháy không hết, khiến tăng tiêu hao nhiên liệu, giảm đi công suất động cơ. 

Hệ thống làm mát bao gồm các bộ phận: áo nước (bao xung quanh xylanh và bên 

trong nắp qui lác), két nước (radiator), bơm nước (water pump), quạt làm mát (fan), 

van hằng nhiệt, các đường ống và các bộ phận khác. Nước nóng bên trong áo nước 

được bơm tới két nước, lượng gió thổi ra từ quạt gió sẽ lấy đi một phần nhiệt lượng 

của nước nóng, nhiệt độ nước được giảm xuống rồi bơm sẽ đẩy nước làm mát trở lại 

động cơ. Nhờ vậy, nhiệt độ động cơ sẽ giảm xuống. Ao nước là một hệ thống các 

rãnh xung quanh xylanh và bên trong nắp qui lác, nó được thiết kế bảo đảm đủ lưu 

lượng nước để giải nhiệt cho động cơ. 

Hệ thống làm mát trên động cơ ôtô được chia làm 2 loại:  
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 Hệ thống làm mát bằng không khí. 

 Hệ thống làm mát bằng nước. 

*     Hệ thống làm mát bằng không khí 

Nguyên lý của hệ thống làm mát bằng không khí là tạo ra xung quanh xylanh một 

luồng không khí để thu nhiệt của động cơ. Muốn tản nhiệt tốt mặt ngoài của động 

cơ, người ta làm các phiến tản nhiệt để tăng bề mặt tiếp xúc truyền nhiệt và các 

bản hướng gió,  quạt gió. Đối với động cơ nhỏ (xe gắn máy) thì lợi dụng tốc độ 

chuyển động của xe thay cho quạt gió. Đây là kiểu làm mát đơn giản được sử 

nhiều ở các động cơ nhỏ như xe gắn máy. Trong ôtô cũng có dùng nhưng ít. 

*     Hệ thống làm mát bằng nước 

 Kiểu bốc hơi: 

 Loại đơn giản nhất không cần bơm nước và quạt gió.  

 Loại thu nhiệt và bốc hơi: nước sôi có tỷ trọng bé sẽ nổi lên mặt thùng chứa để bốc 

hơi. Nước nguội có tỷ trọng lớn sẽ chìm xuống, liền đẩy phần nước nóng nổi lên 

gọi là hiện tượng đối lưu tự nhiên. 

 Kiểu đối lưu: hoạt động được nhờ sự chênh lệch nhiệt độ của 2 cột nước nóng 

và nước lạnh. 

 Kiểu cưỡng bức:  Để tăng tốc độ lưu động của nước, ta dùng sức đẩy của cột 

nước do bơm nước tạo ra (thường dùng trên ôtô). 

 Kiểu kín: thường thấy trong ôtô. Nước tuần hoàn kín sau khi qua két làm mát 

trở về động cơ (không  thải nước ra ngoài). 

 Kiểu hở: nước làm mát thải ra ngoài. Nhược điểm của loại này là nhiệt độ nước 

làm mát phải giữ ở 50 ÷ 60oC. Do đó, sự làm mát không đều dẫn đến ứng suất 

ở các chi tiết tăng lên. Mặt khác, do ảnh hưởng của nhiệt độ nước ở ngoài mà 

nhiệt độ nước trong hệ thống hở cũng dao động lớn, vì vậy không có lợi cho 

chế độ làm mát. 

6.2.Mô tơ quạt làm mát. 

Két nước được làm mát bằng không khí. Nhưng nó làm mát không khí khi xe không 

chuyển động. Quạt làm mát được sử dụng để tạo sức hút không khí qua két nước. 

Quạt làm mát được truyền động từ trục khuỷu qua dây đai, hoặc được dẫn động bằng 

động cơ điện. 
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Quạt làm mát qua dây đai được dẫn động từ trục khuỷu. Tốc độ quạt thay đổi theo tốc 

độ động cơ, nên tốc độ của quạt không đủ lớn khi động cơ chạy ở tốc độ thấp và, ở tốc 

độ cao, tốc độ quạt quá lớn làm gia tăng tổn thất công suất và tăng tiếng ồn. Để khắc 

phục, ngày nay người ta dùng một khớp silicon điều khiển bằng nhiệt độ bố trí giữa 

bơm nước và quạt.  

Một cách khác là dùng một động cơ điện để kéo quạt. Cách này được sử dụng phổ biến 

trên các động cơ hiện đại.  

Quaït

daøn

noùng

Quaït keùt nöôùc

Choã gaén ñoàng hoà

Coâng taéc aùp suaát

Daøn noùng

 

Hình: Quạt két nước làm mát 

ECU nhận được tín hiệu nhiệt độ động cơ từ cảm biến nhiệt độ nước làm mát đặt ở nắp 

máy. Khi nhiệt độ nước làm mát gia tăng đến mức qui định, cảm biến sẽ điều khiển 

relay đóng và cấp dòng điện đến motor quạt để dẫn động cho quạt quay. 

Quạt làm mát chỉ được dẫn động khi cần thiết, nhờ thế, nhiệt độ động cơ gia tăng đạt 

đến nhiệt độ tối ưu nhanh chóng, đồng thời giảm được suất tiêu hao nhiên liệu, cũng 

như giảm được tiếng ồn. 

 

 



Bài 5: CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA NHIÊN LIỆU ĐỘNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ       262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Sơ đồ cơ bản mạch điều khiển quạt làm mát 

6.3.Điều khiển làm mát độc lập. 

Hệ thống điều khiển quạt két nước bằng công tắc nhiệt thường đóng (normally 

close) 

Hệ thống điều khiển quạt làm mát động cơ lắp đặt trên xe TOYOTA dùng công nhiệt 

loại thường đóng. Cấu tạo của mạch điện bao gồm: accu, các cầu chì, công tắt máy, 

relay chính , relay điều khiển quạt mát, quạt gió, công tắt nhiệt độ nước (chỉ làm việc 

khi nhiệt lớn hơn 84oC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Mạch điện quạt làm mát loại thường đóng trên xe TOYOTA 

Nguyên lý hoạt động 

Khi bật công tắc máy (IG/SW) sẽ có dòng điện qua cầu chì 7,5A cung cấp cho cuộn 

dây của relay quạt làm mát (cooling fan motor relay) qua công tắc nhiệt độ nước(water 

temprature switch) về mass hút công tắc ngắt dòng đến motor. 
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Đồng thời dòng điện cũng đến cung cấp cho cuộn dây của relay chính (main relay) đi 

xuống mass hút công tắc W sang vị trí C. 

 Khi động cơ làm việc ở nhiệt độ dưới  84oC, do công tắc nhiệt độ nước vẫn đóng nên 

quạt làm mát động cơ chưa làm việc. Khi nhiệt nước làm mát động cơ vượt quá 840C 

thì công tắc nhiệt độ nước sẽ ngắt dòng qua cuộn dây của relay quạt giải nhiệt két 

nước (cooling fan relay) làm cho công tắc trả về vị trí cũ nối dương cho motor làm 

quạt quay. 

Hệ thống điều khiển quạt két nước bằng công tắc nhiệt thường mở (normally 

open) 

Hệ thống điện  điều khiển quạt nước làm mát động cơ loại này được lắp đặt trên xe 

HONDA ACCORD model 90-94, không dùng chung với mạch điện điều khiển hệ 

thống lạnh. Cấu tạo của hệ thống bao gồm: accu, cầu chì, công tắc máy, relay điều 

khiển quạt, quạt làm mát động cơ, công tắc nhiệt độ nước (làm việc khi nhiệt độ nước 

vượt quá 90oC ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Mạch điện quạt làm mát loại thường mở trên xe HONDA - ACCORD 

Nguyên lý hoạt động 

Khi bật công tắc máy (IG/SW) điện thế dương qua cầu chì được cấp đến một đầu cuộn 

dây của relay quạt làm mát két nước và tiếp điểm của relay này. 

Khi động cơ làm việc ở nhiệt độ dưới 90oC do cấu tạo của công tắc nhiệt độ nước 

(coolant temperature switch) vẫn chưa đóng nên motor quạt làm mát két nước chưa 

làm việc. 
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Khi nhiệt độ nước làm mát vượt quá 90oC, công tắc nhiệt độ nước sẽ đóng tiếp mass 

cho cuộn dây của relay quạt (radiator fan relay) để đóng công tắc cung cấp dương cho 

quạt làm việc.  

Hệ thống điều khiển quạt làm mát kết hợp với hệ thống điều hòa nhiệt độ 

Hệ thống điều khiển quạt làm mát dùng chung với mạch điện điều khiển hệ thống lạnh 

dưới đây được lắp trên xe TOYOTA COROLLA. Cấu tạo của hệ thống bao gồm các 

bộ phận: accu, các cầu chì, công tắc máy, relay điều khiển quạt làm mát và quạt giàn 

lạnh, công tắc nhiệt độ nước làm mát (làm việc khi nhiệt độ nước làm mát động cơ > 

90oC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Sơ đồ mạch điện điều khiển quạt làm mát khi hệ thống điều hoà nhiệt độ hoạt 

động 
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Nguyên lý hoạt động 

Khi bật công tắc máy sẽ có dòng điện từ: 

(+) Accu  IG  cầu chì 15A  qua cuộn dây của relay chính  mát  qua cuộn 

dây của relay quạt két nước làm mát  công tắc nhiệt độ nước  mát  qua cuộn 

dây của relay quạt giàn nóng  công tắc nhiệt độ nước làm mát  mát.  làm hút 

tiếp điểm các relay.  

Khi bật công tắc máy lạnh, công tắc nhiệt độ nước làm mát đóng (nước làm mát còn 

thấp), có dòng điện như sau: 

(+) Accu  cuộn dây của relay ly hợp máy lạnh (A/C magnetic clutch relay)  mass 

làm đóng tiếp điểm relay ly hợp điện từ, các dòng cho cuộn dây relay quạt giàn nóng 

đóng tiếp điểm relay. Xuất hiện dòng đi từ relay chính  motor quạt giàn nóng  

relay  4 chân của quạt giàn nóng  relay 5 chân của quạt giàn nóng  motor quạt két 

nước làm mát động cơ  mát. Làm cả hai quạt đều quay, nhưng với tốc độ chậm do 

mắc nối tiếp với nhau. 

Khi nhiệt độ nước làm mát động cơ > 90oC, công tắc nhiệt độ nước làm mát hở làm 

relay quạt giàn nóng và relay quạt két nước làm mát động cơ cũng hở theo, phát sinh 

một dòng điện mới đi từ: IG  relay chính  chân số 5 của relay quạt làm mát động 

cơ  motor quạt  mát. Quạt quay với tốc độ cao nhất. IG  relay chính  motor 

quạt giàn nóng  relay 4 chân của quạt giàn nóng  chân 3 và chân 4 của relay 5 

chân quạt giàn nóng  mát. Quạt giàn nóng quay ở tốc độ cao nhất. 

6.4.Điều khiển làm mát qua hộp điều khiển. 

6.4.1.Hệ thống điều khiển quạt với hộp điều khiển độc lập. 

Hệ thống điều khiển quạt với hộp điều khiển độc lập 

Mạch điện điều khiển quạt làm mát trên xe Lexus ES –300 được điều khiển từ hộp 

ECU, quạt làm mát két nước hoạt động nhờ áp suất dầu trợ lực lái. Mạch điện  điều 

khiển quạt làm mát nước động cơ lắp trên xe Lexus –ES 300 gồm những bộ phận sau: 

accu, cầu chì, hộp điều khiển quạt (cooling fan ECU), cảm biến vị trí bướm ga (throttle 

position sensor), van solenoid, công  tắt áp suất bơm (A/C  singlepressure swith),  cảm 

biến nhiệt độ nước làm mát động cơ (engine coolant temperature  sensor), cảm biến 

đánh lửa (ignition sensors), quạt làm mát két nước. 
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Hình: Sơ đồ quạt làm mát với hộp điều khiển độc lập 

Nguyên lý hoạt động 

Quạt làm mát động cơ trên xe Lexus ES 300 là loại dùng áp suất dầu để điều khiển tốc 

độ quạt. Khi bật công tắc máy  sẽ có nguồn (+) qua cầu chì 15A cung cấp cho hộp điều 

khiển quạt ở chân 1 và hộp được nối mass ở chân 4. Các tín hiệu vị trí bướm ga về hộp 

chân số 5, cảm biến nhiệt độ nước báo về hộp chân 9 và chân 10, công tắc áp suất cao 

nối về hộp ở chân 8, cảm biến đánh lửa gởi về hộp ở chân 6. 

Khi tổng hợp các tín hiệu trên, hộp sẽ điều khiển valve solenoid ở chân 2 và 3 để điều 

khiển áp suất dầu làm quạt quay ở tốc độ ứng với các tín hiệu gởi về hộp. 

6.4.2.Hệ thống quạt với ECU động cơ. 

Trình bày mạch điện điều khiển quạt làm động cơ trên xe Nissan lắp động cơ GA 

16DE & SR model cho xứ nóng, được điều khiển từ hộp ECU động cơ. Cấu tạo của hệ 

thống gồm những bộ phận sau: accu, cầu chì, công tắc máy, relay điều khiển quạt 

(radiator  fan  relay), cảm biến nhiệt độ (themo switch), hộp điều khiển (ECCS control 

unit), hai quạt làm mát nước (radiator fan). 
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Hình: Sơ đồ mạch điện điều khiển quạt làm mát với ECU động cơ 
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