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การหาสายสัญญาณ   หรือ  
รถยนตรุนใหมๆสวนใหญจะมี ⌧  มากกวาหนึ่งตัว อาจแยกเปนสองสวน คือสวนที่วัดคา
กอน และหลังผาน   ในรถยนตบางรุนอาจมี เซนเซอรตรวจจับคาสวนผสมระหวาง อากาศ
และเชื้อเพลิง ที่เรียกวา    หรือ   ซึ่งจะติดตัง้ ไวที่บริเวณปลายทอรวมไอเสีย
กอนที่จะเขา   เพื่อทําหนาที่แทน ⌧  ซึ่งมีโครงสรางการทํางานคลายกัน แต
หลักการตรวจจับคาแกสไอเสียตางกัน ขอจํากัดของสารที่เปนสวนประกอบของ ⌧  คือตองไดรับ
ความรอนประมาณ 400 ํ กอนจึงจะสามารถสงสัญญาณทางไฟฟาออกมาไดดี
ในปจจุบันมีการพัฒนา ⌧  ใหสามารถสงสัญญาณไฟฟาออกมาไดรวดเร็วยิ่งขึน้ โดย
ออกแบบใหมีขดลวดความรอน
หรือฮีตเตอรประกอบอยูในตัวของ ⌧  เพื่อใหตัวออกซิเจน
เซนเซอรเกิดความรอนสูงอยางรวดเร็ว สงผลใหการปรับแกเวลาการฉีดเชื้อเพลิงจาก  เครื่องยนตในขณะที่
เครื่องยนตมีอณ
ุ หภูมิต่ํามีความแมนยํามากขึ้นจึงทําใหการเกิดมลพิษลดลงแมในขณะเครื่องเย็น แตก็ทําใหตองมี
สายไฟเพิ่มมากขึ้นดวย
: A/F Sensor
: Oxygen Sensor

การหาสายสัญญาณ   หรือ  

การใชสัญญาณ  เพื่อตอเขากับระบบ   นั้นจะใชสัญญาณจาก   ตัวที่อยูกอนเขา
  เทานั้น เพราะจะไดคาแกสไอเสียที่แทจริง คือยังไมผานตัวแปลสภาพแกสไอเสีย สงผลใหควบคุม
การจายแกสเชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ตอไปนีจ้ ะกลาวถึงการหาสายสัญญาณ  แบบที่มีสายไฟ 3 - 4 เสนเทานั้น

แบบ 3 เสน จะมีไฟ 12 โวลท เขาไปที่ขดลวดฮีตเตอรของ ออกซิเจนเซนเซอร และไปลงกราวดที่ 
เครื่องยนต เพราะฉะนั้นจะตองมีความตอเนื่อง ระหวาง 2 ขั้ว คือขั้วบวก และขั้วลบของออกซิเจนเซนเซอร
(ขั้นตอนนี้ตองถอดปลั๊กไฟที่ตอกับออกซิเจนเซนเซอรออกดวย แลววัดความตอเนื่อง ระหวางขั้วสายไฟทั้งสาม
เสน ที่ตัวออกซิเจนเซนเซอร ถาฮีตเตอรของออกซิเจนเซนเซอรไมเสีย จะตองมีการตอเนื่องของขั้วสายไฟสอง
เสน) เพราะฉะนั้นขั้วไฟที่เหลืออีกหนึ่งขั้วจะตองไมมีการตอเนื่องกับเสนอื่นๆ หรือมีความตานทานมากกวา 10
กิโลโอหม มันคือขั้วสัญญาณออกซิเจน ที่เขากลอง  เมื่อหาสายไฟของสัญญาณออกซิเจนไดแลว ใหทําการ
ทดสอบสัญญาณไฟฟาของออกซิเจนเซนเซอร โดยเสียบปลั๊กของออกซิเจนเซนเซอรกลับคืนกอน แลวติด
เครื่องยนต ทําการวัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาที่ออกมาจากสายสัญญาณออกซิเจน โดยใหขั้วลบของมิเตอรลงกราดที่
ตัวถังรถหรือขัวลบของอีตเตอร (แลวแตรุนของรถยนต) แรงเคลื่อนไฟฟาที่ออกมาจากออกซิเจนเซนเซอรนั้นจะ
มีคาไมคงที่ วิ่งขึ้นๆ ลงๆ โดยสวนใหญแลวจะมีคา อยูในระหวาง 0.1-0.9 โวลท แตอาจมีบางรุนทีแตกตางออกไป
เชน 0.8 - 1.6 โวลท และ 0 - 5 โวลท
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แบบ 4 เสน มีวิธีหาคลายๆแบบ 3 เสน แตจะมีขั้วกราวด 2 เสน คือของฮีตเตอรหนึ่งเสน และของ สัญญาณ
ออกซิเจนเซนเซอรอีกหนึ่งเสน และขอสําคัญคือ ขั้วที่เปนสัญญาณออกซิเจนจะตองไมตอเนื่องกับสายไฟเสนอื่นๆ
หรือมีความตานทานมากกวา 10 กิโลโอหม เพราะฉะนั้น การวัดสายไฟที่ ออกซิเจนเซนเซอร แบบ 4 เสน จะมีสายที่
ไมตอเนื่องกัน 2 สาย เปนสายสัญญาณออกซิเจนเซนเซอรขั้วบวกหนึ่งสาย และเปนสายสัญญาณขั้วลบของออกซิเจน
เซนเซอรอีกสายหนึ่ง จะรูไดอยางไร วา สายไหนเปนสายสัญญาณขั้วบวก  เรารูแลววาสายคูไหนเปนของฮีตเตอร
สายคูนั้นเราไมใช อีกหนึ่งคูเปนของสัญญาณออกซิเจนเซนเซอรแนๆแตไมรูวาสายเสนไหนบวก เสนไหนลบ ก็ใหวัด
ความตอเนื่องระหวางสายที่เหลือ กับตัวถังรถยนต ถาเสนไหนตอเนื่องกับตัวถัง แสดงวาเปนเสนกราวด เหลือเสนเดียว
คือ ออกซิเจนเซนเซอร ( ในขั้นตอนนี้จะวัดที่ตัวออกซิเจนเซนเซอร ไมได ตองวัดที่ขั้วสายฝงที่เขากลอง  ) หรือ
บางรุนขั้วลบของออกซิเจนเซนเซอรตองผานเขากลอง  ตองใชมิเตอรวัดไฟระหวางสองเสนที่เหลือ (เสียบปลั๊ก
ของออกซิเจนเซนเซอรกลับคืนกอน แลวติดเครื่องยนต ทําการวัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาที่ออกมา) ถามีไฟบวกมาจากสาย
ใด สายนั้นคือสายสัญญาณออกซิเจนเซนเซอร
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การหาสายสัญญาณ  (ลิ้นเรง) เพื่อใชกับระบบ  
สายเสนนี้มีไวเพื่อใชกับหัวขอ   ในตําแหนงใชงาน คือ  และ 
เพื่อใหระบบ  ทํางานดวย ถาจะไมตอ สาย  ก็ได หรือตอไวแตไมใชกไ็ ด โดยใชคาํ สัง่ ไมใชงาน  
แตจะปรับตัง้ การชดเชยการจายแกสในขณะออกตัวไมได
เซนเซอรลิ้นเรงที่มีใชงานอยูในปจจุบันมี 3 แบบ
 แบบ เปด  ปด 3 ขั้ว
 แบบ เชิงเสน 3 และ 4 ขั้ว
 แบบ ฮอลลไอซี
การหาสายสัญญาณ  ทุกแบบควรเริ่มจากการหาสายกราวดกอน แลวตามดวยสายไฟเลี้ยง
โดยการถอดปลั๊กเซนเซอรออกแลวใชมัลติมิเตอรวัด(สายไฟเลี้ยง อาจวัดคาได ประมาณ 5 หรือ 12 แลว
แตรุนของรถยนต)
1. แบบเปด - ปด

ในแบบนี้จะมีไฟเลี้ยงอยู 2 เสน ถาเซนเซอรปกติดี เมื่อเสียบปลั๊กกลับเขาไปแลววัดไฟที่สายไฟเลี้ยงทั้งสองอีกครั้ง
จะพบวามีไฟมาแคเสนเดียว เปนเพราะวาอีกเสนหนึ่งไฟไหลลงกราวดหมด จึงวัดคาไฟไมขึ้น แตเมื่อกดคันเรงพอ
ประมาณก็จะพบวา มีคาการไหลของแรงเคลื่อนไฟฟาขึน้ ที่มิเตอร ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา หนาสัมผัสตําแหนงเดินเบา
แยกออกจากขั้วกราวด แรงเคลื่อนไฟฟาไมสามารถไหลลงกราวดได มันจึงไหลผานที่มิเตอรแทน ถาวัดคาไดเชนนี้แลว
ก็ใหใชสายเสนนั้นตอเขากับสาย  ของชุด  
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2. แบบ เชิงเสน 3 – 5 ขั้ว
แบบนี้การทํางานคลายๆกับ  แบบมือหมุนของวิทยุนั่นเอง
เมื่อหาสายไฟเลี้ยง และสายกราวดไดแลว ก็ใหเสียบปลั๊กเขาที่เดิม
แลววัดไฟเสนที่เหลือ ทีละเสน โดยในขณะที่วัดอยูนั้น ใหกดคันเรง
ชาๆ ถามีแรงเคลื่อนไฟฟาเพิ่มสูงขึน้ ในขณะที่คอยๆกดคันเรงอยาง
ตอเนื่อง ก็แสดงวาใชสายเสนนี้ตอเขากับสาย  ของชุด
 

( ในแบบนี้อาจพบวารถบางรุนมีสายที่สามารถใชตอเขากับสาย  ของชุด   ไดถึงสองเสน ก็เพราะวามี
สาย  สองเสน คือมีสาย  ไวสํารองอีกหนึ่งเสนนั่นเอง )
3. แบบ ฮอลลไอซี (แบบไมมีหนาสัมผัส

แบบที่ 3 นี้มีวิธีการเหมือนกับแบบ เชิงเสน ( โปรดดู หัวขอที่ 2 ดังกลาวมาแลว )
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วงจรตัดหัวฉีดและปมน้ํามันเชื้อเพลิง
ดวยรีเลย " แบบธรรมดา
ควบคุมการทํางานดวยรีเลยสองหนา

วงจรตัดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงดวยรีเลยสองหนา
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วงจรการตอชุด   ของ 

   
   


