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EFI # 4 - HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TCCS  

Các bobin   
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Mỗi bobin(cuộn dây) được mắc nối tiếp giữa các bugi của các xi lanh đôi. 

Trong mỗi chu kỳ động cơ (720 'vòng quay trục khuỷu), quá trình đánh lửa được 

thực hiện hai lần ở mỗi bobin, cả hai bugi phát ra tia lửa cùng một lúc.  Một bugi 

đánh lửa trước khi TDC ở thì nén (hành trình nén), còn bugi kia đánh lửa ở cùng 

một vị trí nhưng trước khi TDC ở thì thải. Loại phân phối đánh lửa thứ cấp này 

được gọi là đánh lửa dư.   

Ba bobin được gắn ở phía trên của động cơ ở phần trên của nắp đậy. Khi bạn 

đứng đối diện với động cơ, các cuộn dây của các cặp xi lanh 1-6 ở phía bên trái. 

Cuộn dây ở trung tâm dùng cho cặp xi lanh  3-4, và cuộn dây bên phải dùng cho  

cặp xi lanh 2-5. 
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Hoạt động hệ thống DLI   

Khi động cơ được khởi động, các tín hiệu xoay chiều được tạo ra bởi cảm 

biến Ne 24 răng và hai cảm biến G (G1 và G2). Các cảm biến G lệch pha nhau 360 

độ.  

              Các cảm biến G cho biết các piston # 1 và # 6 đến gần TDC ở thì 

nén.Những tín hiệu này được nhận bởi ECU, ở đó chúng được kiểm tra và xử lý 

bởi bộ vi xử lý ESA.   
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Bộ vi xử lý ESA có hai chức năng. Nó tạo ra một tín hiệu IGt và tạo ra các 

tín hiệu xác nhận xi lanh, IGdA, và IGdB, cho phép bộ phận bộ phận đánh lửa DLI 

kích hoạt đúng bobin (cuộn dây) trong khi khởi động động cơ. 

Những tín hiệu này được gửi tới bộ phận đánh lửa DLI quyết định phân phối 

tín hiệu chính phù hợp dựa trên sự kết hợp của các tín hiệu IGdA và IGdB. Bộ 

phận đánh lửa phân phối các tín hiệu IGt cho mạch điều khiển bobin (cuộn dây) 

thích hợp và xác định thời gian ngậm dựa trên lưu lượng dòng chính của bobin 

(cuộn dây). Các tính toán ESA về góc đánh lửa sớm giống như trong các hệ thống 

đánh lửa kiểu phân phối (hệ thống đánh lửa loại phân phối). 

Bảng dưới đây cho thấy cách thức bộ phận đánh lửa có thể tính toán vị trí 

trục khuỷu và phân phối thích hợp các tín hiệu IGt cho mạch  điều khiển transistor 

được kết nối với bobin có liên quan. 
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Sữa chửa Hệ thống đánh lửa   

Xử lý sự cố các hệ thống đánh lửa  

Không có tia lửa ở đầu ra   

Các quy trình dau đây dùng để khắc phục trường hợp bộ phận kiểm tra tia 

lửa không phát hiện được tia lửa ở đầu ra trong hai xi lanh khác nhau, trong khi 

động cơ được khởi động. Các quy trình và chi tiết kỹ thuật này là hướng dẫn 

chung. Tham khảo hướng dẫn sửa chữa phù hợp với thông tin cụ thể hơn về động 

cơ mà bạn đang xử lý sự cố.   

Kiểm tra sơ bộ   

1) Đảm bảo có pin trước khi phân tích hệ thống đánh lửa.   

2) Kiểm tra và đảm bảo có kết nối tốt tại bộ phân phối, bộ đánh lửa, và bobin.   

3) Kiểm tra rò rỉ thứ cấp cơ bản tại bobin và dây bobin.   

Kiểm tra mạch sơ bộ   

1) Đảm bảo có nguồn điện cung cấp cho bộ phận đánh lửa và cực dương của bobin 

(+). Đảm bảo có kết nối giữa các đầu âm (-) và dương của bobin.   

2) Sử dụng đèn kiểm tra mạch điện hoặc đầu dò logic, kiểm tra chuyển mạch chính 

ở đầu (-) của cuộn dây khi khởi động động cơ.  Ánh sáng nhấp nháy cho biết 

chuyển mạch chính xảy ra, kiểm tra dây bobin, điện trở thứ cấp của bobin, hoặc rò 

rỉ thứ cấp trong nắp của bộ phân phối.  
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3) Transitor công suất (một hoặc nhiều) trong bộ phận  đánh lửa có dây đất nối với 

vỏ của bộ phận đánh lửa gần gầm xe, luôn luôn đảm bảo rằng  có sự nối đất liên 

tục trong khi xử lý sự cố.    

4) Xác nhận điện trở sơ cấp và thứ cấp của bobin. Đảm bảo các cuộn sơ cấp không 

nối đất.    

5) Xác nhận trạng thái tín hiệu từ các pickup Ne và G đến ECU (hệ thống ESA) 

hay đến bộ phận đánh lửa (hệ thống VAST) bằng cách sử dụng dao động kí hoặc 

đầu dò logic.   

• Nếu phát hiện lỗi, kiểm tra pickup (một hoặc nhiều) xem có điện trở thích hợp và 

ngắn mạch với đất hay không.   

Kiểm tra các kết nối điện.   

• Nếu biên độ tín hiệu thấp, kiểm tra các gap (khe hở, khoảng trống) của máy phát 

tín hiệu.   

6) Xác nhận tình trạng tín hiệu từ mạch ECU IGT đến bộ phận đánh lửa bằng cách 

sử dụng một dao động kí hoặc đầu dò logic.   

7) Ở 7M-GTE, kiểm tra transistor công suất trong bộ phận đánh lửa. Phân cực nền 

(đáy) transistor dùng remote 

pin 3V làm nguồn nuôi.  

Dùng ôm kế để kiểm tra sự 

liên tục từ mạch chính đến 

dây đất (xem thủ tục trong sổ 

tay hướng dẫn sửa chữa để 

biết thêm chi tiết).    

8) Kiểm tra các gap của 

pickup và điện trở của bobin 

căn cứ vào các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nếu gap và / hoặc điện trở không nằm trong 

tiêu chuẩn, thay thế bộ phận bị lỗi.  
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Định thời không tăng  

Thích hợp (hệ thống VAST)   

Các phép kiểm tra sau đây dành cho trường hợp động cơ chạy nhưng sự định thời 

không tăng.   

              Thiết kế hệ thống VAST cho phép hệ thống đánh lửa có chức năng định 

thời tại thời điểm ban đầu trong trường hợp các tín hiệu IGt không đến được bộ 

phận đánh lửa.Nếu tình trạng này xảy ra, hệ thống đánh lửa sẽ bị khóa vào lúc định 

thời ban đầu bất kể tốc độ động cơ hoặc tải. ECU không có cách nào để theo dõi 

lỗi này, vì vậy sẽ không có dấu hiệu nào cho biết tình trạng này ngoài sự mất mát 

hiệu suất động cơ.   

Để kiểm tra tình trạng này, chúng ta phải:   

1) Giám sát dây IGt tại bộ phận đánh lửa bằng cách sử dụng một dao động kí hoặc 

đầu dò logic.   

2) Nếu một tín hiệu tốt phát ra từ IGt, kiểm tra kết nối tại bộ phận đánh lửa.   

3) Sau khi kết nối được xác nhận, bộ phận đánh lửa còn lại một chi tiết cuối cùng 

có thể gây ra vấn đề.    

Sự định thời đã vượt quá giới hạn   

Đối với các điều kiện (VAST hoặc ESA)   
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Trong một số trường hợp, các triệu chứng có khả năng điều khiển hoặc kiểm 

tra định thời cho thấy có tăng nhưng đã vượt quá phạm vi đối với các điều kiện đầu 

vào. Tình trạng này có thể là do thông tin cảm biến không chính xác đến ECU.   

Một ví dụ vấn đề thuộc loại này có thể được minh họa qua một cảm biến áp 

suất khí nạp vượt quá giới hạn thấp. Thấp hơn so với điện áp bình thường từ cảm 

biến sẽ thể hiện qua một điều kiện tải nhẹ của ECU. ECU đáp ứng với hoạt động 

tải nhẹ bằng cách cho định thời tiến lên (định thời về trước). Nếu xe đang được vận 

hành trong điều kiện tải vừa phải và 

nặng có đánh lửa sớm quá nhiều, có 

thể gây ra nổ.   

Khi nghi ngờ tình trạng này 

xảy ra, bạn cần phải thực hiện kiểm 

tra điện áp tiêu chuẩn của tất cả các 

đầu vào cảm biến chính đến ECU.  

Nếu thấy bất kỳ cảm biến nào vượt 

quá phạm vi bình thường, nó có thể 

là một nguyên nhân gây ra vấn đề 

(cảm biến đó là thủ phạm gây ra lỗi). 

Vấn đề các giá trị tín hiệu cảm biến 

được đề cập đến trong, "Điều khiển 

động cơ điện tử."   

Điều chỉnh thời gian đánh lửa ban 

đầu 

Tất cả các động cơ được trang 

bị TCCS sử dụng một đầu kiểm tra 

(T hoặc TE1) ở một nơi nào đó dưới 

mui xe. Trước đây, TCCS sử dụng 

một bộ kết nối kiểm tra hai đầu  

trong hệ thống dây điện. Bộ kết nối 

có thân màu vàng này có chứa các 

mạch T và E1, khi được nối, làm 

cho hệ thống TCCS định thời ban 
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đầu một cách mặc định. Vị trí của đầu kiểm tra này thay đổi theo ứng dụng.  Hãy 

tham khảo hướng dẫn sửa chữa thích hợp về vị trí bộ kết nối.   

Một thiết kế mới, bộ  kết nối tích hợp kiểm tra đa năng với các mô đun 1985 

.  Với mô đun năm 1986, tất cả các xe được trang bị bộ kết nối loại mới này.  Các 

bộ kết nối được thường nằm trong khu vực chắn ở hai bên, hoặc gần vách ngăn, ở 

nơi dễ thấy. Với sự ra đời của các đầu kiểm tra cho ECT, TEMS, SRS, và vv, các 

đầu kiểm tra TCCS đã được đổi tên thành TE1 để phân biệt nó với những loại 

khác.    

Để kiểm tra sự định thời trên một động cơ được trang bị TCCS:   

  

1) Động cơ hoạt động ở nhiệt 

độ bình thường.    

2) Nối T (TE1) với El sử dụng 

SST 09843-18020 (hoặc tương 

đương).   

3) Chờ vòng trên phút của động 

cơ ổn định (tốc độ có thể tăng 

lên đến IK đến 1,3 K vòng trên 

phút trong 5 giây).   

4) Sử dụng timing light (đèn 

cân lửa) để xác nhận sự định 

thời ban đầu giống như quy trình sữa thủ công.   

• Hãy chắc chắn rằng rpm ở trong phạm vi được chỉ định.   

• Điều chỉnh thời gian khi cần thiết bằng cách xoay bộ phân phối (cảm biến vị trí 

cam trên 7M-GTE).    

5) Hủy bỏ chân nối SST.   

6) Kiểm tra lại sự định thời, nó phải tăng lên (ít nhất 3 'đến 18') so với ban đầu khi 

bỏ SST. 

Bộ kết nối kiểm tra trước đây 

1
Highlight



Tóm tắt 

Trong chương này, bạn đã học được cách ECU điều khiển điện tử thời gian đánh 

lửa, cung cấp tia lửa tại thời điểm tối ưu dựa trên tốc độ động cơ, tải, nhiệt độ và 

chất lượng của nhiên liệu. Đường cong đánh lửa sớm được lưu trữ trong một bảng 

tra cứu trong bộ nhớ ECU.   

Có hai loại hệ thống đánh lửa sớm được điều khiển bằng ECU được sử dụng trên 

các động cơ Toyota được trang bị TCCS, hệ thống định thời đánh lửa sớm biến 

thiên (VAST) và hệ thống đáng lửa sớm điện tử (ESA). Sự khác biệt chính giữa 

các hệ thống này là ở chổ pickup  trong bộ phân phối (pickup Ne) báo cáo đến bộ 

phận đánh lửa trên hệ thống VAST và trực tiếp vào ECU trên hệ thống ESA.   

Một tín hiệu xác nhận đánh lửa được tạo ra bởi các bộ phận đánh lửa, chính 

bộ phận đánh lửa sẽ báo hiệu với ECU trong mỗi lần đánh lửa. Các tín hiệu IGf 

được sử dụng để cung cấp cho ECU chức năng cắt nhiên liệu không an toàn nếu tia 

lửa mồi bị mất.   

Hệ thống đánh lửa không phân phối (DLI) cung cấp phân phối thứ cấp bằng 

một hệ thống đánh lửa dư ba bobin. Hai bugi kép được nối với mỗi đầu của các 

cuộn dây bobin thứ cấp. Các bugi này đánh lửa đồng thời mỗi lần cặp xi lanh đến 

gần TDC, một bugi phát tia lửa đốt cháy hỗn hợp, bugi còn lại không được sử dụng 

trong thì xả.   

In lại với sự cho phép của Trung tâm bán hàng Toyota Motor, USA, Inc. # 850 

Sách hướng dẫn EFI.  


