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ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื�องยนต
แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

1
สาระสําคัญ

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส เปนเครื*องยนตที่พัฒนามาจาก

เครื*องยนตแกสโซลีนที่จายสวนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศดวยคารบูเรเตอร ซึ่งบางครั้งปริมาตรสวนผสมของ

ไอดีอาจจะหนาหรือบางครั้งไมเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเครื*องยนต จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด

มลภาวะอากาศเปนพิษไดมาก และปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของเครื*องยนตใชคารบูเรเตอรก็คือ ในแตละ

สูบจะไดรับสวนผสมของไอดีที่สงผานไปในทอรวมไอดีไมเทากัน โดยเฉพาะสูบสุดทาย เนื*องจากนํ้ามันเชื้อเพลิงมี

นํ้าหนักมากกวาอากาศ จึงไหลไปรวมตัวจับหยดนํ้ามัน ทําใหสวนผสมหนา ดังนั้นเพื*อเปนการควบคุมปริมาตรของ

แกสไอเสีย ประหยัดเชื้อเพลิง และจายน้ํามันใหแตละสูบของเครื*องยนตมีปริมาตรที่เทากัน ตลอดท้ังการปรับ

สมรรถนะใหสอดคลองกบัการขับขี่ในสภาพตางๆ กนั ทัง้นีก้ารนาํระบบฉดีเชือ้เพลงิควบคมุดวยอเิลก็ทรอนกิสที่ใช

หัวฉีดและระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับรถยนตถึงแมวาจะมีอุปกรณชดเชยตางๆ มากมาย ทําใหระบบการทํางานมี

ความยุงยากซับซอนก็ตาม แตระบบนี้ก็เหมาะสมที่จะนํามาใชแกไขสภาวะอากาศเปนพิษ

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมีทั้งแบบ D และแบบ L ประกอบ

ดวยระบบการทํางานหลักใหญๆ 3 ระบบดวยกัน ซึ่งรวมทั้งอุปกรณชวยการทํางานในระบบตางๆ ที่สามารถแยก

การทํางานไปตามหนาที่ดังนี้ คือ 

1. ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)

2. ระบบประจุอากาศ (Air Induction System)

3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Control System)

จุดประสงคทั่วไป

1. เพื*อใหความรูและความเขาใจ ความแตกตางระหวางเครื*องยนตแกสโซลีนแบบใชคาบูเรเตอรกับ

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

2. เพื*อความรูและความเขาใจชนดิของระบบฉดีเชือ้เพลงิเครื*องยนตแกสโซลนีควบคมุดวยอเิลก็ทรอนกิส

3. เพื*อความรู และความเขาใจโครงสรางของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. บอกความแตกตางระหวางเครื*องยนตแกสโซลีนแบบใชคาบูเรเตอรกับเครื*องยนตแกสโซลีนท่ีใช

ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสได

2. บอกชนิดของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสได

3. บอกโครงสรางของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสได
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ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fuel 

Injection System; EFI) เปนระบบการจายนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยการใชหัวฉีด แทนการจายนํ้ามันเชื้อ

เพลิงดวยคารบูเรเตอร และควบคุมการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (ในอัตราสวน

ผสมของไอดีตามทฤษฎ)ี เขาในชองไอดขีองเครื*องยนต ซึง่รถยนตที่ใชคารบเูรเตอรนัน้จะมโีครงสราง

การทํางานท่ีงายตอการวัดปริมาตรของอากาศท่ีจะดูดเขาในกระบอกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมุมเปดของ 

ลิ้นเรงภายในคารบูเรเตอรและความเร็วรอบของเครื*องยนต ซึ่งบางครั้งปริมาตรสวนผสมของไอดี

อาจจะหนาหรือบางไมเหมาะสมกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงของเครื*องยนต จงึเปนสาเหตหุนึง่ทีท่าํให

เกดิมลภาวะอากาศเปนพษิไดมากและปญหาท่ีสาํคญัอกีประการหนึง่ของเครื*องยนตใชคารบเูรเตอร

กค็อื ในแตละสูบจะไดรบัสวนผสมของไอดทีีส่งผานไปในทอรวมไอดไีมเทากนั โดยเฉพาะสบูสดุทาย 

เนื*องจากนํา้มนัเชือ้เพลงิมนีํา้หนกัมากกวาอากาศ จงึไหลไปรวมตวัจบัหยดนํา้มนั ทําใหสวนผสมหนา 

สวนสูบแรกจะมีสวนผสมของไอดีที่บาง ดังแสดงในรูปที่ 1.1

ลิ้นไอดีสูบที่ 5 เปด

สวนผสมไอดี

หยดนํ้ามันเบนซินขนาดใหญ
หยดนํ้ามันจับตัวรวมกัน

4 5 6

รูปที่ 1.1 การเกิดหยดนํ้ามันของไอดีที่สูบสุดทาย

ดงันัน้เพื*อเปนการควบคมุปรมิาตรของแกสไอเสยี ประหยัดเชือ้เพลงิ และจายนํา้มนัใหแตละ

สูบของเครื*องยนตมีปริมาตรที่เทากัน ตลอดทั้งการปรับสมรรถนะใหสอดคลองกับการขับขี่ในสภาพ

ตางๆ กัน ทั้งนี้ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมาใชกับรถยนตถึงแมวาจะมีอุปกรณ

ชดเชยตางๆ มากมาย ทําใหระบบการทํางานมีความยุงยากซับซอนก็ตาม แตระบบนี้ก็เหมาะสมที่

จะนํามาใชแกไขสภาวะอากาศเปนพิษไดเปนอยางดี
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1.1 อัตราสวนผสมของไอดีตามทฤษฎี

อตัราสวนผสมของไอดตีามทฤษฎหีมายถงึ อตัราสวนผสมของอากาศกับเชือ้เพลงิโดยนํา้หนกั 

โดยจะตองมีออกซิเจนบริสุทธิ์ผสมกับเชื้อเพลิงที่มีปริมาณอยางเพียงพอ เพื*อใหการเผาไหมเปนไป

อยางสมบูรณ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 อัตราสวนผสมของไอดีที่เหมาะสมนั้นจะอยูระหวาง 14.7 ตอ 1 

หรือ 15 ตอ 1 นั่นก็คือจะตองมีอากาศ 15 หรือ 14.7 สวนตอนํ้ามัน 1 สวนโดยนํ้าหนัก

อากาศ       เชื้อเพลิง  การเผาไหม

รูปที่ 1.2 อัตราสวนผสมของระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

แตอยางไรกต็าม ถาหากอตัราสวนผสมของไอดตีํา่กวาอัตราสวนผสมของไอดตีามทฤษฎี (เปน 

12 ตอ 1) ก็จะทําใหสวนผสมของไอดีนั้นหนาเกินไป มีออกซิเจนไมเพียงพอท่ีจะทําใหเชื้อเพลิง 

เผาไหมไดอยางสมบูรณ ซึ่งเรียกวา อัตราสวนผสมของไอดีหนา 

ในทางตรงกันขาม ถาอัตราสวนผสมของไอดีสูงกวาอัตราสวนผสมของไอดีตามทฤษฎี 

(ประมาณ 20 ตอ 1) ก็คือมีสวนผสมที่บางเกินไป และทําใหมีออกซิเจนมากเกินไปสําหรับการ 

เผาไหมที่สมบูรณ ซึ่งเรียกวา อัตราสวนผสมของไอดีบาง

1.2 ความแตกตางระหวางเครื:องยนตที่ใชคารบเูรเตอรกบัเครื:องยนต

 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

แมจดุมุงหมายของการทาํงานโดยรวมของเครื*องยนตที่ใชคารบเูรเตอรกบัเครื*องยนตระบบฉีด 

เชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสจะเหมือนกัน แตก็ยอมมีวิธีการจายเชื้อเพลิงและวิธีตรวจวัด

ปริมาตรของไอดีเขาสูกระบอกสูบที่แตกตางกัน ดังนี้
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1. การผลิตสวนผสมของไอดี ในเครื*องยนตระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

จะมีมิเตอรวัดการไหลของอากาศ ซึ่งหนาที่ตรวจวัดปริมาตรของไอดีที่ไหลเขากระบอกสูบและจะ 

สงสัญญาณไฟไปยังคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะคํานวณและสงสัญญาณไปยังหัวฉีด เพื*อที่หัวฉีด

จะฉีดปริมาตรของนํ้ามันเชื้อเพลิงใหเหมาะสมเขาไปในทอระบบไอดีของกระบอกสูบแตละกระบอก

สําหรับคารบูเรเตอรจะจายปริมาตรของไอดี จะถูกเปลี่ยนแปลงตามสุญญากาศที่เกิดขึ้น

บริเวณชวงความเร็วตํ่าในขณะที่รอบเดินเบา ทําใหปริมาตรเชื้อเพลิงที่ถูกดูดเขาในกระบอกสูบมี

เพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นปริมาตรของไอดีที่เขาไปภายในกระบอกสูบก็จะขึ้นอยูกับสุญญากาศที่

เกิดขึ้นบริเวณคอคอด

2. สวนผสมของไอดีในสภาวะของการขับขี่ตางๆ 

 ในขณะสตารต ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสจําเปน

ตองมีสวนผสมที่หนาขึ้น ดังนั้นสัญญาณการสตารตจากมอเตอรจึงเปนตัวกําหนดใหหัวฉีด

สตารตเย็นทํางานเมื*ออุณหภูมิตํ่า เพื*อทําใหปริมาตรการฉีดมีมากขึ้น

สําหรับเครื*องยนตที่ใชคารบูเรเตอร ลิ้นโชกจะปดเมื*ออุณหภูมิเครื*องยนตตํ่า เพื*อตองการให

สวนผสมของไอดีนั้นหนาเพียงพอที่จะทําใหเครื*องยนตสตารตติดได

 ในขณะทีข่บัขีอ่ณุหภมูติํา่ ระบบฉดีเชือ้เพลงิเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอเิลก็ทรอนกิส 

จะมเีทอรมสิเตอรทีท่าํหนาทีต่รวจวดัอณุหภมูขิองนํา้หลอเย็นและเปลีย่นแปลงความตานทาน

ของอุณหภูมใิหเปนสัญญาณไฟฟาสงไปยงักลองคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะคํานวณและ

เพิ่มสวนผสมของไอดีใหหนาขึ้น

สาํหรับเครื*องยนตที่ใชคารบเูรเตอรนัน้จะมรีะบบโชกทีท่าํหนาทีเ่มื*ออุณหภมูติํา่ไดโดยอตัโนมตัิ 

เพื*อทาํใหมสีวนผสมของไอดหีนาข้ึน และเมื*อเครื*องยนตมอีณุหภมูทิีส่งูขึน้ขดลวดในเทอรโมสแตติก

ก็จะเปดลิ้นโชกขึ้น ทําใหสวนผสมของไอดีลดลง

3. ในขณะท่ีเรงเครื:องยนต ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็ก- 

ทรอนกิสใชวธิฉีดีเชือ้เพลงิเขาไปดวยกําลังดนัสงูในทนัทตีามการเปลีย่นแปลงของปริมาตรไอด ีดวย

เหตุนี้จึงไมทําใหการจายเชื้อเพลิงลาชา

สําหรับเครื*องยนตที่ใชคารบูเรเตอรจะมีระบบปมเรงเพื*อทําหนาที่ปองกันสวนผสมที่บาง

เกินไปในขณะเรงเครื*องยนตในทันที ในขณะที่ลิ้นเรงเปด ปริมาตรเชื้อเพลิงบางสวนจะถูกฉีดผาน 

ชองเรง เพื*อชดเชยความลาชาในการจายเชื้อเพลิงหลัก

4. ในขณะท่ีใชกําลังงานสูง ในระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสจะมีเซนเซอรตรวจตําแหนZงมุมเปดของลิ้นเรง และถายทอดสัญญาณไฟฟาไปยัง

คอมพิวเตอร เมื*อมุมเปดของลิ้นเรงเพิ่มขึ้น ยังผลใหปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงจะมากขึ้นตาม
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สําหรับเครื*องยนตที่ใชคารบูเรเตอร การจายเชื้อเพลิงจะเพ่ิมมากขึ้นไดนั้น ก็ขึ้นอยูกับ

สุญญากาศท่ีเพิ่มขึ้นในทอไอดี และเมื*อสุญญากาศลดลง ลิ้นกําลังจะถูกเปดขึ้น จะทําใหสวนผสม

ของไอดีที่หนาขึ้นถูกจายออกไป

1.3 คุณลักษณะเฉพาะของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื:องยนต

 แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

ขอดีของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสเมื*อไดนํามา 

เปรียบเทียบกับระบบการทํางานของคารบูเรเตอรมีรายละเอียดดังนี้

1. จายสวนผสมของไอดีใหแตละสูบของเครื:องยนต ไดปริมาตรที่เทากัน เนื*องจาก

แตละสบูจะตดิตัง้หัวฉดีโดยเฉพาะ และปรมิาตรการฉดีจะถกูควบคมุดวยคอมพิวเตอรเครื*องยนตให

เปนไปอยางถูกตองแมนยําตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบและโหลดของเครื*องยนต 

ซึ่งเปนไปไดที่หัวฉีดของแตละสูบจะจายนํ้ามันเชื้อเพลิงใหแตละสูบเทาๆ กัน สําหรับสวนผสมของ

ไอดียังถูกควบคุมดวยคอมพิวเตอรเครื*องยนตโดยการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทํางานของหัวฉีด 

จากขอดีทั้ง 2 ประการของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส จึง

ชวยลดปริมาตรของแกสไอเสีย และเปนการควบคุมมลภาวะอากาศเปนพิษ อีกทั้งยังเพิ่มสมรรถนะ

กําลังงานของเครื*องยนตใหสูงขึ้น

2. จายไอดีอยางแมนยําทุกๆ ระดับความเร็วรอบของเครื:องยนต หัวฉีดหลักของ

คารบเูรเตอรไมสามารถควบคมุอตัราสวนผสมของไอดทีีจ่ายใหกบัเครื*องยนตได ในทกุระดบัความเรว็ 

จึงตองแบงออกเปน 2 ระบบดวยกันคือ ระบบความเร็วสูงชวงที่ 1 และระบบความเร็วสูงชวงที่ 2 

ซึง่จะมผีลทําใหสวนผสมของไอดหีนามากในขณะท่ีเปลีย่นระบบความเรว็สงูจากระบบหนึง่ไปยงัระบบ

ความเร็วสูงอีกระบบหนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงไมสามารถควบคุมสวนผสมของไอดีใหหนาเพียงเล็กนอย

ไดตลอดไป จึงทําใหสวนผสมของไอดีแตละสูบไมเทากัน ดังนั้นเพื*อเปนการรักษาใหสวนผสมของ 

ไอดหีนาเพยีงเลก็นอยอยางสมํา่เสมอและตอเนื*อง ดวยการทาํงานของระบบฉดีเชือ้เพลงิเครื*องยนต

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะจายไอดีไดอยางแมนยําที่ทุกๆ ความเร็วและโหลดของ

เครื*องยนตทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากขอดีนีจ้งึสามารถควบคมุมลภาวะอากาศเปนพษิและประหยดันํา้มนั

เชื้อเพลิง

3. ปรบัสวนผสมของไอดีไดอยางถกูตองในขณะทีเ่ครื:องยนตมอีณุหภมูติํ่า การสตารต

เครื*องยนตในขณะเครื*องยนตมีอุณหภูมิตํ่าจะถูกปรับใหทํางานไดดีขึ้นดวยละอองนํ้ามันเชื้อเพลิงที่

ถูกฉีดดวยหัวฉีดสตารตเย็นในขณะสตารตเครื*องยนต และจะทําใหสมรรถนะในการขับขี่ดีภายหลัง

จากเครื*องยนตติดแลว เนื*องจากอากาศถูกดูดผานลิ้นอากาศไดอยางเพียงพอ
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4. ตัดนํ้ามันเชื้อเพลิงไดทันทีในขณะท่ีลดความเร็วเครื:องยนต ขณะที่ผูขับขี่รถยนต

ถอนคันเรงเพื*อลดความเร็ว เครื*องยนตยังคงทํางานดวยความเร็วรอบที่สูงอยูแมวาลิ้นเรงจะปด

แลวก็ตาม ปริมาตรของไอดีที่ไหลเขากระบอกสูบจะลดลง แตสุญญากาศในทอรวมไอดียังมีสูง

ขึ้น ในเครื*องยนตที่ใชคารบูเรเตอรนั้นภายในทอรวมไอดีจะมีนํ้ามันเชื้อเพลิงเกาะอยูตามผนังของ 

ทอรวมไอดี และจะกลายเปนไอเขาไปในกระบอกสบู เกดิสญุญากาศท่ีทอรวมไอด ีไอดจีะหนาเกนิไป 

การเผาไหมไมสมบูรณ ปริมาตรแกสไฮโดรคารบอนจึงมีมากในแกสไอเสีย

สําหรับเครื*องยนตที่ใชระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

หวัฉีดจะหยดุการทาํงานทนัทเีมื*อลิน้เรงปดสนทิ และเครื*องยนตกห็มนุทีค่วามเรว็รอบทีจ่ดุหนึง่เทานัน้ 

ดวยเหตุนี้ปริมาตรความเขมขนของแกสไฮโดรคารบอนในแกสไอเสียที่ขับออกมาจากเครื*องยนตจะ

ลดลงและสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงนอยลง

5. มีประสิทธิภาพในการประจุสวนผสมของไอดี ในเครื*องยนตใชคารบูเรเตอร คอคอด

ทําหนาที่ควบคุมการไหลของอากาศ ดังนั้นสุญญากาศที่เกิดไดมากนั้น ขึ้นอยูกับการเพิ่มความเร็ว 

ในการไหลของอากาศที่ผานคอคอดซึ่งจะทําใหสวนผสมของไอดีถูกดูดเขาไปในกระบอกสูบใน 

จังหวะดูด แตยังมีขอจํากัดในการที่ไอดีไหลเขากระบอกสูบโดยคอคอด ซ่ึงไมเปนผลดีสําหรับ

เครื*องยนต สวนเครื*องยนตที่ใชระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

จะมีกําลังดันนํ้ามันเชื้อเพลิงประมาณ 2 ถึง 3 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (24.8 ถึง 42.7 ปอนด

ตอตารางน้ิว) ในการจายนํ้ามนัเชือ้เพลงิใหเปนฝอยละอองทีห่วัฉดีจงึไมจําเปนตองมคีอคอดเชนเดยีว

กับคารบูเรเตอร จึงทําใหสามารถเพิ่มขนาดของทอรวมไอดีเพื*อประจุไอดีใหไดมากๆ 

6. ความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงของลิ้นเรงไดดี ในเครื*องยนตที่ใชคารบูเรเตอรจะ

เกิดความลาชาในการประจุไอดีเขากระบอกสูบ เนื*องจากมีอุปกรณในการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงอยูไกล

กระบอกสูบมากเกินไป สําหรับเครื*องยนตที่ใชระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส หัวฉีดจะติดตั้งอยูใกลกระบอกสูบ และดวยกําลังดันของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีกําลังดัน

ประมาณ 2 ถึง 3 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร นํ้ามันเชื้อเพลิงจะแตกเปนฝอยกระจายผสมกันกับ

อากาศไดงาย และปริมาตรของไอดีจะเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนZงของลิ้นเรงเพื*อตอบสนองการ

ทํางานของคันเรงไดอยางทันทีทันใด

1.4 ชนิดของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื:องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส

ระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสเปนระบบท่ีไดพัฒนาขึ้น

มาเพื*อใชกับรถยนตนั่งโดยบริษัทบอชแหงประเทศเยอรมนี ซึ่งไดแบงประเภทของเครื*องยนตที่ใช

ระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการสงสัญญาณตรวจวัดปริมาตรการ

ไหลของไอดีไดเปน 3 แบบใหญๆ ดวยกันคือ
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1. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื:องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ D หรือ 

D-jetronic (แบบควบคุมกาํลงัดนัทีท่อรวมไอดี) เปนแบบทีม่เีซนเซอรวดัสญุญากาศอยูภายใน

ทอรวมไอดีและสงสัญญาณวัดปริมาตรความหนาแนZนของอากาศผานคอมพิวเตอรเครื*องยนต 

เพื*อกาํหนดปริมาตรการฉดีเชือ้เพลงิใหกบัเครื*องยนต (D ยอมาจากคาํวา Druk ซ่ึงเปนภาษาเยอรมนี 

หมายถึงกําลังดัน) ในรูปที่ 1.3 แสดงข้ันตอนการทํางานของระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื*องยนตแกส 

โซลีนอิเล็กทรอนิกสแบบควบคุมกําลังดันที่ทอรวมไอดีหรือแบบ D

อากาศ

ทอรวมไอดี
การฉีดเชื้อเพลิง

เซนเซอรวัดกําลังดันที่ทอรวมไอดี

เครื*องยนต หัวฉีด

การตรวจวัดไอดี 

ที่ทอรวมสุญญากาศ

ความเร็วรอบเครื*องยนต
เชื้อเพลิง

คอมพิวเตอร
การควบคุมปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง

 

รูปที่ 1.3 ขั้นตอนการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

แบบควบคุมกําลังดันที่ทอรวมไอดีหรือแบบ D

2. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื:องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ L หรือ

L-jetronic (แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศ) อาศัยหลักการสงสัญญาณการไหล 

ของอากาศที่ผานทอรวมไอดีดวยมิเตอรวัดการไหลของอากาศ อัตราสวนผสมของไอดีจะถูกรักษา

ใหถูกตองอยูเสมอ แมวาภายในทอรวมไอดีจะเกิดสุญญากาศไมคงที่ (L ยอมาจากคําวา Luft ซึ่ง

เปนภาษาเยอรมัน หมายถึงอากาศ) ในรูปที่ 1.4 แสดงขั้นตอนการทํางานของรระบบฉีดเชื้อเพลิง

เครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบควบคุมปริมาณการไหลของอากาศหรือแบบ L 
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อากาศ

ทอรวมไอดี

การฉีดเชื้อเพลิง

มิเตอรวัดการไหลของอากาศ

เครื*องยนต หัวฉีด

การตรวจวัดปริมาณไอดี

ความเร็วรอบเครื*องยนต

เชื้อเพลิงคอมพิวเตอร
การควบคุมปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง

รูปที่ 1.4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสแบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศหรือแบบ L

หมายเหตุ : ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ทั้ง 2 แบบมี

ความแตกตางกันเมื*อนํามาเปรียบเทียบกันคือ ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสแบบ D จะใชเซนเซอรวัดแรงดันในทอรวมไอดี สวนระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื*องยนต 

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ L จะใชมิเตอรวัดปริมาตรการไหลของอากาศทําหนาที่

ตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่เขาเครื*องยนต

3. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื:องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ K หรือ 

K-jetronic (แบบฉีดเชื้อเพลิงดวยกลไก) เปนระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบควบคุมปริมาตรการไหล

ของอากาศอีกแบบหนึ่ง แตจะแตกตางจากระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสแบบ L โดยจะมีลักษณะการทํางานที่ควบคุมสวนผสมของไอดีดวยกลไกและฉีดเชื้อ

เพลิงอยางตอเนื*อง หรือบางทีเรียกวา ระบบฉีดเช้ือเพลิงตอเนื*องแบบกลไก (Fuel Continuous 

Injection System; CIS) ซึ่งระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบนี้เปนท่ีนิยมใชกับรถนั่งกันอยางแพรหลายใน

ยุโรป ในรูปที่ 1.5 แสดงโครงสรางของระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ K
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1.5 โครงสรางพื้นฐานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื:องยนต

 แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสทั้งแบบ D และแบบ L 

ประกอบดวยระบบการทํางานหลักใหญๆ 3 ระบบดวยกัน ซึ่งรวมทั้งอุปกรณชวยการทํางานในระบบ

ตางๆ ที่สามารถแยกการทํางานไปตามหนาที่ดังนี้คือ (ดูรูปที่ 1.5)

1. ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System) 

2. ระบบประจุอากาศ (Air Induction System)

3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Control System)

หัวฉีด 

สตารตเย็น

สกรูปรับ 

รอบเดินเบา

หัวฉีด

ลิ้นเรง

สวิตช 

ควบคุมเวลา

ดวยอุณหภูมิ

ความรอน
อากาศ

เซนเซอรวัดการไหลของอากาศ

อุปกรณควบคุม

กาํลงัดนัเชือ้เพลงิ

ชุดเพิ่มแรงดัน

กรองเชื้อเพลิง

ปมเชื้อเพลิง

ถังเชื้อเพลิง

ระบบ K-jetronic

พลันเยอรควบคุมเชื้อเพลิง

หัวฉีด

เชื้อเพลิงเขา

แผนเซนเซอร

อากาศ

จานจายเชื้อเพลิง

เซนเซอรวัดการไหลของอากาศ 

(ที่รอบเดินเบาและความเร็วตํ่า)

หัวฉีด

แผนเซนเซอร

พลันเยอรควบคุมเชื้อเพลิง

จานจายเชื้อเพลิง

เซนเซอรวัดการไหลของอากาศ 

(ภายใตโหลดมากและที่ความเร็วสูง)

ปริมาณไอดีและปริมาตรการฉีด

ลิ้นอากาศ

จานจายเชื้อเพลิง

 

รูปที่ 1.5 โครงสรางและการทํางานของแระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
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บบ K (K-jetronic)

 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส                       ระบบเชื้อเพลิง                           ระบบประจุอากาศ

เชื้อเพลิง

เซนเซอรควบคุมเวลา 

หัวฉีดสตารตเย็น
กรองอากาศ

เซนเซอร
ปมเชื้อเพลิง

มิเตอรวัดการไหล 

ของอากาศเซนเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น 

เซนเซอรอุณหภูมิอากาศ 

เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง 

สัญญาณสตารต 

สัญญาณออกซิเจนเซนเซอร

กรองเชื้อเพลิง

เรือนลิ้นเรง

ลิ้นอากาศหัวฉีดสตารตเย็น

อุปกรณควบคุม 

กําลังดันเชื้อเพลิง

หองประจุอากาศสัญญาณการจุดระเบิด 

(ความเร็วรอบเครื*องยนต)

ECU

ควบคุมปริมาตร 

การฉีดเชื้อเพลิง

หัวฉีด ทอรวมไอดี

มิเตอรวัดการไหล 
ของอากาศ

การตรวจจับปริมาตร 

ของอากาศ

กระบอกสูบ

สัญญาณการฉีด                         การฉีด

รูปที่ 1.6 โครงสรางระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

โครงสรางพื้นฐานหลักที่ไดถูกแบงออกเปน 3 ระบบใหญๆ แลวนั้น โครงสรางพื้นฐานของ 

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (EFI) ทั้ง 3 ระบบก็ยังสามารถ

ที่จะแยกหนาที่การทํางานออกเปน 2 แบบคือ อุปกรณฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานและอุปกรณแกไข 

ขอบกพรอง ดังแสดงในรูปที่ 1.7
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ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง

เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง

หัวฉีด

เซนเซอรวัดกําลังดันทอรวมไอดี

นอคเซนเซอร

ออกซิเจนเซนเซอร

สวิตชตําแหนZงเกียรวาง

เซนเซอรความเร็วรถยนต เซนเซอรอุณหภูมิไอดี

สวิตชจุดระเบิด

รีเลยเปดวงจร

คอมพิวเตอรเครื*องยนต

ลิ้นควบคุมรอบเดินเบา

ขั้วตรวจสอบ

ชุดความตานทานเปลี่ยนแปลง

จานจายและ

ชุดชวยจุดระเบิด

เซนเซอรอุณหภูมิ 

นํ้าหลอเย็น

รูปที่ 1.7 สวนประกอบของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (EFI)

1.5.1 อุปกรณฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน

อุปกรณฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน (Basic Injection Control) ทําหนาที่ควบคุมอัตราสวนของไอดี 

ที่ถูกดูดเขาในกระบอกสูบใหถูกตองตามทฤษฎีเสมอไมวาปริมาตรการประจุอากาศจะมีเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง นั่นก็คือ ปริมาตรการการฉีดเชื้อเพลิงจะตองไดสวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาตรการประจุ

อากาศ ซึ่งอุปกรณฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานจะประกอบดวย (ดูรูปที่ 1.8 ประกอบ)

1. ลิ้นเรงและมิเตอรวัดการไหลของอากาศ ทําหนาที่ควบคุมและวัดปริมาตรของอากาศ

และสงสัญญาณผานไปยังคอมพิวเตอร จากระดับการเปดของแผนวัด 

2. ปมเชื้อเพลิง อุปกรณควบคุมกําลังดันเชื้อเพลิง และหัวฉีด ทําหนาที่รักษากําลังดัน

และปริมาตรการฉีดเชื้อเพลิงใหเปลี่ยนแปลงไปตามโหลด

ดังนั้นเมื*อมีปริมาตรของอากาศเขานอย ชวงระยะเวลาในการฉีดเช้ือเพลิงก็จะส้ัน และถามี

ปริมาตรอากาศเขามาก ชวงระยะเวลาในการฉีดก็จะยาวขึ้น 
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3. คอมพิวเตอร ทาํหนาทีร่บัสญัญาณการเปลีย่นแปลงแรงเคลื*อนไฟฟาจากการวัดปรมิาตร 

ของอากาศจากมิเตอรวัดการไหลของอากาศ และสัญญาณความเร็วรอบของเครื*องยนตจาก 

คอยลจุดระเบิด จากนั้นคอมพิวเตอรก็จะคํานวณปริมาตรเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับอากาศ และ 

สงสัญญาณระยะเวลาการเปดลิ้นโซลีนอยดของหัวฉีดแตละตัวเพื*อที่หัวฉีดจะเปดใหเชื้อเพลิงฉีด

เขาไปยังทอรวมไอดีในแตละสูบ

4. สัญญาณจากคอยลจุดระเบิด เปนตัวกําหนดใหหัวฉีดทั้งหมดฉีดเชื้อเพลิงใหโหลดกับ

รอบการหมนุของเพลาขอเหวีย่ง (เพลาขอเหวีย่งหมนุ 2 รอบ) ดังนัน้หวัฉดีจึงตองมกีารฉดีเชือ้เพลงิ

ถึง 2 ครั้งเพื*อใหปริมาตรการฉีดเชื้อเพลิงถูกตอง

กรองอากาศ

มเิตอรวดัปรมิาตรการไหลของอากาศ

การตรวจจับปริมาตรของไอดี

อากาศ

คอมพิวเตอรเครื*องยนต

การควบคุมปริมาตร 

การฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน

สัญญาณการ 

ฉีดเชื้อเพลิง

หัวฉีด

การฉีด

ไอดี

ทอรวมไอดี

ความเร็วรอบเครื*องยนต

ปมเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง

กระบอกสูบ

รูปที่ 1.8 ไดอะแกรมการทํางานของอุปกรณควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน

1.5.2 อุปกรณควบคุมแกไขขอบกพรอง

ความจําเปนท่ีจะตองมอีปุกรณควบคมุแกไขขอบกพรอง (Correction Control) กเ็นื*องมาจาก

อุปกรณฉีดเชื้อเพลิงพ้ืนฐานสามารถทํางานไดดีเฉพาะการฉีดพื้นฐานเทานั้น แตไมสามารถทํางาน 

ภายใตสภาวะการทํางานที่เปลี่ยนแปลงได อุปกรณควบคุมแกไขขอบกพรองจึงทําหนาที่ปรับ 

อัตราสวนผสมของไอดีใหเหมาะสมเปนไปตามสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงภายใต โหลดที่หนักหรือเมื*อ

เครื*องยนตยังเย็นอยู
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มเิตอรวดัปรมิาตรการไหลของอากาศ คอยลจุดระเบิด

คอมพิวเตอร

ปริมาณ 

การฉีดพื้นฐาน 

+

การแกไขเพิ่มเติม

หัวฉีด

เซนเซอรอุณหภูมิ 

นํ้าหลอเย็น

เซนเซอรอุณหภูมิไอดี

เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง

สวิตชจุดระเบิด

แบตเตอรี่

ออกซิเจนเซนเซอร

รูปที่ 1.9 ไดอะแกรมควบคุมการเพิ่มหรือลดปริมาตรการฉีดเชื้อเพลิงของคอมพิวเตอร 

จากการไดรับสัญญาณจากเซนเซอรตางๆ 

ดวยเหตุนี้คอมพิวเตอรจึงทําหนาที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาวะการทํางานของเครื*องยนตจาก

เซนเซอรตางๆ นอกเหนือจากขอมูลปริมาตรการไหลของอากาศจากมิเตอรวัดการไหลของอากาศ

และความเร็วรอบเครื*องยนตจากคอยลจุดระเบิด คอมพิวเตอรจะคํานวณและเพิ่มหรือลดปริมาตร

ของการฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานใหเปนไปตามสภาวะการทํางานของเครื*องยนตได ดังแสดงในรูปที่ 1.9

1.6 ไดอะแกรมแสดงระบบควบคุมการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิง

    เครื:องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (EFI)

ในรปูท่ี 1.10 เปนไดอะแกรมแสดงระบบควมคุมการทํางานของระบบฉีดเชือ้เพลงิเครื*องยนต

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (EFI)
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เซนเซอรวัดกําลังดันที่ทอรวมไอดี

จานจาย

 สัญญาณความเร็วรอบเครื*องยนต

 สัญญาณมุมเพลาขอเหวี่ยง

เซนเซอรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น

เซนเซอรวัดอุณหภูมิไอดี

เซนเซอรวัดอุณหภูมิแกสไอเสีย

เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง

 สัญญาณเดินเบา

 สัญญาณเพาเวอร

สวิตชจุดระเบิด (ขั้ว ST)

สัญญาณสตารต

เซนเซอรวัดความเร็วรถยนต 

ออกซิเจนเซนเซอร

สวิตชสตารตเกียรวาง

แอมพลิไฟเออรเครื*องปรับอากาศ

ขั้วตรวจสอบ

หัวฉีด

 PIM

NE

G1

THW

THA

THG

IDL

PSW

STA

SPD

OX

NSW

A/C

T

#10

#20

IGT

IGF

VISC

EGR

FC

ACT

OD

W

+B

แบตเตอรี่

EFI

ESA

ชุดชวยจุดระเบิด

คอยลจุดระเบิด

จานจาย

หัวเทียน

ISC

ลิ้นควบคุมอากาศ

การตัดตอควบคุมแกสไอเสีย

ลิ้นสุญญากาศ

ควบคุมปมเชื้อเพลิง

รีเลยเปดวงจร

การตัดตอควบคุมเครื*องปรับอากาศ

แอมพลิไฟเออรเครื*องปรับอากาศ

ควบคุมการล็อคเกียรโอเวอรไดรฟ

ลิ้นโซลีนอยดโอเวอรไดรฟ

หลอดไฟตรวจสอบ

(แสดงโคดปญหาขอขัดของ)

ECU

รูปที่ 1.10 ไดอะแกรมแสดงระบบควมคุมการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิง 

เครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (EFI)
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1.7 สัญลักษณขั้วตอที่กลองคอมพิวเตอรเครื:องยนต (4A-FE)

ในตารางที่ 1.1 แสดงสัญลักษณทั้งขั้วที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนต

ตารางที่ 1.1 สัญลักษณขั้วตอที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนต (4A-FE)

E01 จุดลงกราวดเครื*องยนต PSW เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง

E02 จุดลงกราวดเครื*องยนต THW เซนเซอรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น

No.10 หัวฉีด E2 จุดลงกราวดของเซนเซอร

No.20 หัวฉีด *3NSW สวิตชนิรภัย

STA สวิตชสตารต *1HT ออกซิเจนเซนเซอร

E1 จุดลงกราวดคอมพิวเตอรเครื*องยนต EGR สวิตชสุญญากาศ (EGR)

*1OX ออกซิเจนเซนเซอร V-ISC สวิตชสุญญากาศ (ลิ้น ISC)

*2VAF ความตานทานปรับคาได T ขั้วตรวจสอบ

G- จานจาย VF ขั้วตรวจสอบ

E21 จุดลงกราวดของเซนเซอร ACT แอมพลิไฟรเครื*องปรับอากาศ

G1 จานจาย SPD เซนเซอรความเร็วรถยนต

NE จานจาย FC รีเลยการเปดวงจร

IGF จุดลงกราวดของเซนเซอร A /C คอมเพรสเซอรเครื*องปรับอากาศ

IGT ตัวชวยจุดระเบิด R/P สวิตชควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง

IDL ตัวชวยจุดระเบิด BATT แบตเตอรี่

THA เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง W หลอดไฟเตือน

VCC แรงดันไฟฟาคงที่ +B1 รีเลยหลัก

PIM เซนเซอรสุญญากาศ +B รีเลยหลัก
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 E01    STA  G- G1 IGF IGT THA PIM THW NSW EGROX

VAF

No.
10

No.
20

 T ACT - - FC R/P BATT +B1

 E02   E1  -  E21  NE  -  IDL  VCC  OSW  E2  HT  V-ISC  VF - - SPD A/C - W +B

 -  -  -  FC  R/P  BATT  +B1

 -  -  SPD  A/C  -  W  +B

No.
10

No.
20

 E01    STA  -  NSW  V-ISC  OX  G-  G1  IGF  T  THA  PIM  THW

 E02    IGT  E1  -  HT  VF  E21  NE  TSW  IDL  VCC  PSW  E2
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แบบฝกหัดบทที่ 1 

จงเขียนเครื:องหมายวงกลมลงในขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว

 1. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสหมายถึงระบบอะไร

 ก. ระบบประจุไอดีดวยอิเล็กทรอนิกส

 ข. ระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

 ค. ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ง. ระบบประจุไอดีดวยอิเล็กทรอนิกสและระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

 2. อะไรคือสาเหตุที่เรานําระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมา

ใชแทนคารบูเรเตอร

 ก. ความประหยัดในการสิ้นเปลือง

 ข. ปรับปรุงสมรรถนะในการขับขี่

 ค. จายอัตราสวนผสมระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงที่ถูกตอง

 ง. ความประหยัดในการสิ้นเปลืองและจายอัตราสวนผสมระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงที่ถูกตอง

 3. อัตราสวนผสมระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงทางทฤษฎีมีคาอัตราสวนประมาณเทาใด

 ก. 12 ถึง 13 ตอ 1 ข. 13.7 ถึง 14.7 ตอ 1

 ค. 18 ถึง 20 ตอ 1 ง. ขอ 12 และ 20 ตอ 1

 4. อัตราสวนผสมระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงที่สูงกวาทางทฤษฎีอัตราสวนประมาณเทาใด

 ก. 12 ถึง 13 ตอ 1 ข. 13.7 ถึง 14.7 ตอ 1

 ค. 18 ถึง 20 ตอ 1 ง. ขอ 12 และ 20 ตอ 1

 5. เครื*องยนตที่ใชคารบูเรเตอร การจายเชื้อเพลิงใหมีปริมาตรที่เพิ่มมากขึ้นไดนั้นขึ้นอยูกับ

องคประกอบหลักที่สําคัญคืออะไร

 ก. ลิ้นเรงเปดมากขึ้น ข. ลิ้นเรงเปดนอย

 ค. สุญญากาศในทอรวมไอดีมาก ง. ลิ้นเรงเปดมากขึ้นและสุญญากาศในทอรวม 

  ไอดีมาก 
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 6. ขอดีของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสเมื*อเทียบกับ 

เครื*องยนตที่ใชคารบูเรเตอรคืออะไร

 ก. ชวยใหสวนผสมของไอดีในแตละสูบไดปริมาตรที่เทากัน

 ข. จายไอดีอยางแมนยําทุกความเร็วรอบของเครื*องยนต

 ค. ตัดนํ้ามันเชื้อเพลิงในทันทีเมื*อลดความเร็วเครื*องยนต

 ง. ชวยใหสวนผสมของไอดีในแตละสูบไดปริมาตรที่เทากันและตัดนํ้ามันเชื้อเพลิงในทันทีเมื*อ

ลดความเร็วเครื*องยนต

 7. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ D หมายถึงเครื*องยนต

แบบใด

 ก. แบบควบคุมความหนาแนZนในทุกความเร็วของอากาศ

 ข. แบบควบคุมสวนผสมของอากาศ

 ค. แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศ

 ง. แบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอยางตอเนื*อง

 8. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ L หมายถึงเครื*องยนต

แบบใด

 ก. แบบควบคุมความหนาแนZนในทุกความเร็วของอากาศ

 ข. แบบควบคุมสวนผสมของอากาศ

 ค. แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศ

 ง. แบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอยางตอเนื*อง

 9. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ K หมายถึงเครื*องยนต

ฉีดเชื้อเพลิงแบบใด

 ก. แบบควบคุมความหนาแนZนในทุกความเร็วของอากาศ

 ข. แบบควบคุมสวนผสมของอากาศ

 ค. แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศ

 ง. แบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอยางตอเนื*อง

 10. จุดเดนของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสคืออะไร

 ก. ใหสวนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงแตละสูบไดเทากัน

 ข. มีการตอบสนองสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของคันเรงไดดี

 ค. รักษาอัตราสวนของอากาศกับเชื้อเพลิงไดแนZนอนตลอดทุกยานความเร็ว

 ง. ใหสวนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงแตละสูบไดเทากันและมีการตอบสนองสัมพันธกับการ

เปลี่ยนแปลงของคันเรงไดดี
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 11. ระบบฉดีเชือ้เพลงิเครื*องยนตแกสโซลนีควบคมุดวยอิเลก็ทรอนิกสสามารถแบงระบบการทาํงาน

ใหญๆ ไดเปน

 ก. ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุไอดี และระบบแกไขขอขัดของ

 ข. ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุไอดี และระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

 ค. ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุไอดี และระบบคอมพิวเตอร

 ง. ระบบประจุไอดี ระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสและระบบแกไขขอขัดของ

12. อุปกรณฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื*องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็ก- 

ทรอนิกสทําหนาที่อยางไร

 ก. ดูดซับการกระเพื*อมของแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช ในการฉีดเชื้อเพลิง

 ข. ฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาภายในหองประจุไอดีเพื*อใหเครื*องยนตสตารตติดงาย

 ค. ควบคุมอัตราสวนไอดีที่ถูกดูดเขาในกระบอกสูบ

 ง. รับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาจากการวัดปริมาตรของอากาศจากมิเตอรวัด 

การไหลของอากาศ

 13. อุปกรณการฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานประกอบดวยอุปกรณที่สําคัญคือขอใด

 ก. ปมเชื้อเพลิง

 ข. ลิ้นเรงและมิเตอรวัดการไหลของอากาศ

 ค. คอมพิวเตอรเครื*องยนตหรือ ECU

 ง. ปมเชื้อเพลิงและคอมพิวเตอรเครื*องยนตหรือ ECU

 14. สัญลักษณ E01 ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. จุดลงกราวด ข. สวิตชสตารต

 ค. จานจาย ง. ตัวชวยจุดระเบิด

 15. สัญลักษณ STA ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. จุดลงกราวด ข. สวิตชสตารต

 ค. จานจาย ง. ตัวชวยจุดระเบิด

 16. สัญลักษณ IGF ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. จุดลงกราวด ข. สวิตชสตารต

 ค. จานจาย ง. ตัวชวยจุดระเบิด
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 17. สัญลักษณ PIM ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. เซนเซอรสุญญากาศ ข. เซนเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น

 ค. เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง ง. เซนเซอรอุณหภูมิไอดี

 18. สัญลักษณ THW ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. เซนเซอรสุญญากาศ ข. เซนเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น

 ค. เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง ง. เซนเซอรอุณหภูมิไอดี

19. สัญลักษณ PSW ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. เซนเซอรสุญญากาศ ข. เซนเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น

 ค. เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง ง. เซนเซอรอุณหภูมิไอดี

20. สัญลักษณ THA ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. เซนเซอรสุญญากาศ ข. เซนเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น

 ค. เซนเซอรตําแหนZงลิ้นเรง ง. เซนเซอรอุณหภูมิไอดี

 21. สัญลักษณ +B1 ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. รีเลยหลัก ข. คอมเพรสเซอรเครื*องปรับอากาศ

 ค. แบตเตอรี่ ง. ขั้วตรวจสอบ

22. สัญลักษณ A/C ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. รีเลยหลัก ข. คอมเพรสเซอรเครื*องปรับอากาศ

 ค. แบตเตอรี่ ง. ขั้วตรวจสอบ

23. สัญลักษณ BATT ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. รีเลยหลัก ข. คอมเพรสเซอรเครื*องปรับอากาศ

 ค. แบตเตอรี่ ง. ขั้วตรวจสอบ

24. สัญลักษณ VF และ T ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. รีเลยหลัก ข. คอมเพรสเซอรเครื*องปรับอากาศ

 ค. แบตเตอรี่ ง. ขั้วตรวจสอบ

25. สัญลักษณ SPD ที่กลองคอมพิวเตอรเครื*องยนตคือขอใด

 ก. รีเลยหลัก ข. คอมเพรสเซอรเครื*องปรับอากาศ

 ค. เซนเซอรวัดความเร็วรถยนต ง. ขั้วตรวจสอบ






