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Fig. 1  Timing Light Controls - General

General Information ขอมูลทัว่ไป

องศาการจุดระเบิดและการปรับตั้ง
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สําหรับระบบไฟ 6 โวลท

แผงควบคุมไทมมิง่ไลท

เกีย่วกับไทมมิง่ไลท

องศาการจุดระเบิดที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มสมรรถนะการทํางาน

ของเครื่องยนต อีกทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง 

กอนที่จะทําการปรับตั้งหรือชดเชยองศาการจุดระเบิดนั้น 

ตองมีการตรวจสอบองศาการจุดระเบิดอยางถูกตองและแมนยํา 

ไทมมิ่งไลทเปนเครื่องมือที่ใชงานไดงายและชวยใหเราสามารถวัด

องศาการจุดระเบิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งยังสามารถใชงานไดกับระบบจุดระเบิดที่มีการชดเชย

แบบแรงเหวี่ยงและชดเชยแบบแวคคั่ม

นอกจากไทมมิ่งไลทแลว เครื่องมืออื่นๆ 

ก็ตองถูกเตรียมใหพรอมกอนการวัดองศาจุดระเบิด 

โดยเฉพาะกับการวัดมุมดแวล 

สําหรับระบบจุดระเบิดที่มีการชดเชยแบบแวคคั่มก็ตองอาศัยปม

แวคคั่มเพื่อปรับแรงดันในทออากาศของจานจาย 

จึงจะสามารถวัดคาไดอยางสมบูรณ สําหรับรถยนตใน

ปจจุบันนั้น สามารถปรับตั้งองศาการจุดระเบิดไดดวยตัวเอง 

สําหรับการปรับตั้งองศาการจุดระเบิดนั้นจะปรับตั้งเมื่อคาที่

วัดได มีความแตกตางจากคาที่โรงงานผูผลิตกําหนดมาเทานั้น

ตองมีระบบแยกไฟจากแบตเตอรี่ 12 โวลท

ไทมมิ่งไลทรุนนี้ สามารถใชงานไดกับรถบบไฟแบบ 6 

โวลท โดยตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ตอหัวคีบสีแดงเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ 12 โวลท

2. ตอหัวคีบสีดําเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่ 12 โวลท

3. ใชสายจัมเปอร เบอร 18AWG ตอเขากับขั้วลบ

    ของแบตเตอรี่ 12 โวลท หลังจากนั้นใหตอเขา

    กับกราวดของรถยนต

4. ตอสายสัญญาณเขากับไทมมิ่งไลท 

    โดยดูวิธีการตอไดจากในคูมือนี้

    แผงควบคุมไทมมิ่งไลท

    แผงควบคุมของไทมมิ่งไลท แสดงในรูปภาพ 1

NOTE –ระบบจุดระเบิดไมมีจานจาย (Distributorless) 

บางรุนไมสามารถปรับองศาการจุดระเบิดได 

ใหศึกษาคูมือรถยนตสําหรับวิธีการปรับตั้งรวมไปถึง

คามาตรฐานที่กําหนดมาให 

กอนจะทําการวัดคาหรือปรับตั้งองศาการจุดระเบิด

แผงควบคุมของไทมมิ่งไลท แสดงในรูปภาพ 1

ไทมมิ่งไลทรุนนี้ออกแบบมาเพื่อใชงานกับแบตเตอรี่ 12V 

ที่มีขั้วกราวดเปนขั้วลบ ไทมมิ่งไลทรุนนี้สามารถใชงานกับ

เครื่องยนตที่มีระบบจุดระเบิดแบบจานจายและแบบ

อิเล็กทรอนิคส รวมไปถึงระบบจุดระเบิดแบบที่ไมมีจานจายหรือ

แบบ Distributorless (รุน 3551 เทานั้น)
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General Information ขอมูลทัว่ไป

1. หลอดไฟซีนอน – ใชสําหรับสองสวางพูลเลยไทมมิ่งเพื่อตรวจสอบจังหวะจุดระเบิด

2. คอพับได – สามารถพับไดประมาณ 70 องศา เพื่อใหงายตอองศาการสองสวางของไฟซีนอน

3. แผงควบคุม – ประกอบไปดวยปุมและไฟแสดงสถานะ

4. สายไฟดักสัญญาณและสายไฟเลี้ยง – ใชเพื่อจายไฟเลี้ยงและดักสัญญาณจุดระเบิดของเครื่องยนตเพื่อสงตอไปยังไทมมิ่งไลท

 หัวคีบสีแดง – ตอกับแบตเตอรี่ขั้วบวก

 หัวคีบสีดํา – ตอกับแบตเตอรี่ขั้วลบ หรือกราวดตัวถัง

 หัวคีบดักสัญญาณ – ใชคีบสายคอยลของหัวเทียนสูบ 1

แผงควบคุมของไทมมิ่งไลทรุน 3551 แสดงในรูปภาพ 2

1. ปุมเปด/ปด – ใชเปดและปดไทมมิ่งไลท

แผงควบคุมของไทมมิ่งไลทรุน 3555 แสดงในรูปภาพ 3

1. ปุมเปด/ปด – ใชเปดและปดไทมมิ่งไลท

2. ปุมปรับคาชดเชยองศาการจุดระเบิด – สําหรับปรับชดเชยองศาการจุดระเบิด (Advance) สามารถปรับไดตั้งแต 0-60 องศา BTDC

1

Fig. 2  Model 3551 Controls

2

1

Fig. 3  Model 3555 Controls
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กอนเริม่ใชงาน

การเตรียมเครือ่งยนตกอน
การวัดองศาการจุดระเบิด

การเชือ่มตอไทมมิง่ไลท
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การใชงานไทมมิง่ไลท

ตรวจสอบสภาพความพรอมของเครื่องยนตกอนทําการตรวจ

เช็คองศาการจุดระเบิด ถาหากพบวาชิ้นสวนของระบบจุด

ระเบิดหรือชุดสายไฟมีการชํารุดหรือเสียหาย ใหรีบทําการ

แกไขโดยทันที 

การอานคาองศาการจุดระเบิดโดยที่เครื่องยนตไมสมบูรณนั้น 

อาจจะทําใหคาที่อานไดผิดเพี้ยนและไมมีความแมนยํา

ศึกษาคูมือรถยนตเกี่ยวกับการตอสายแวคคั่มจานจาย, 

ระบบสายไฟ และขอตอสายไฟ นอกจากนั้นแลว 

ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้

 ระดับของของเหลวของเครื่องยนตและเกียร

 สภาพของหัวเทียนและสายหัวเทียน

 กรองอากาศ

 สายแวคคั่ม

 สายพาน

 สายไฟในหองเครื่องยนต

 ขอตอสายไฟตามจุดตางๆ ในเครื่องยนต

ควรที่จะตองเตรียมเครื่องยนตใหพรอมกอนที่จะวัดองศา

การจุดระเบิด โดยอางอิงจากคูมือรถยนต 

นอกจากนั้นใหเปดคูมือรถยนตเพื่อคาสเปคขององศาการ

จุดระเบิดมาตรฐานที่ไดกําหนดมาใหจากโรงงาน

เมื่อทราบคาองศาการจุดระเบิดมาตรฐานแลว 

ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. หาตําแหนงมารคองศาการจุดระเบิด 

  โดยปกติแลวจะอยูบริเวณใกลเพลาขอเหวี่ยง

2. ตรวจสอบวาหัวเทียนทุกหัวอยูในสภาพพรอมใชงาน

3. สตารทเครื่องยนตจนกระทั่งเครื่องยนตถึงอุณหภูมิ

  การทํางาน และใหดับเครื่องยนตลงกอนที่จะมีการตอสายไฟ

  ของไทมมิ่งไลทถาเปนไปไดใหทําการตรวจสอบและปรับตั้ง

  มุมดแวลโดยอางจากคาที่กําหนดมาใหในคูมือรถยนต

เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน โปรดทําตามขั้นตอนตอไปนี้

คําเตือน : หามยื่นมือ, ไทมมิ่งไลท 

หรือสายไฟเขาใกลเครื่องยนตขณะติดเครื่อง 

และหามสูบบุหรี่ขณะใชงานไทมมิ่งไลท

1. บิดกุญแจรถไปที่ตําแหนง OFF 

หามตอไทมมิ่งไลทขณะที่บิดกุญแจ ON

และหามตอไทมมิ่งไลทขณะที่เครื่องยนตยังติดอยู

2. คีบสายสัญญาณเขากับสายหัวเทียนของสูบ 1 

(ดูรูปประกอบ 5)

3. ตอสายไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่รถยนต

 คีบสายสีแดงเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่

 คีบสายสีดําเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่

4. ตอสายไฟเขากับดานลางของไทมมิ่งไลท
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Fig. 4  Typical Timing Marks
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การตรวจสอบคาเริม่ตนองศาการ
จุดระเบิด (Base Timing Check)

1. ตอสายไฟใหครบตามหัวขอ การเชื่อมตอไทมมิ่งไลท

2. เครื่องยนตมีสภาพพรอม หลังจากการตรวจสอบตามหัวขอ

   การเตรียมเครื่องยนตกอนการวัดองศาการจุดระเบิด

3.สตารทเครื่องยนตจนกระทั่งเครื่องยนตถึง

   อุณหภูมิการทํางานปกติ

 

4. ปรับความเร็วรอบเครื่องยนต ถาหากวารอบเครื่องยนตมีคา

   เพี้ยนไปจากคาที่กําหนดไวจากผูผลิต

5. ถาใชไทมมิ่งไลทรุน 3555 

ตองปรับการชดเชยองศาจุดระเบิดที่ไทมมิ่งไลท 

โดยใหหมุนปุมปรับทวนเข็นนาฬกา 

จนกระทั่งคาชดเชยมีคาเปนศูนย

6. ปรับองศาการยิงไฟแฟลชใหเหมาะสม 

และสามารถเห็นมารคตําแหนงองศาการจุดระเบิดไดอยางชัดเจน

7. กดปุมเปดไทมมิ่งไลท แสงแฟลชจะกระพริบ 

อานคาองศาการจุดระเบิดที่วัดไดในขณะรอบเดินเบา ดูรูปที่ 6

8. กดปุมปดไฟทมมิ่งไลท ไฟแฟลชจะดับลง

9. ดับเครื่องยนตโดยการบิดกุญแจไปที่ตําแหนง OFF 

และถอดสายไฟของไทมมิ่งไลทออก 

หลังจากนั้นใหตอสายแวคคั่มที่ไดถอดเอาไว 

กลับเขาที่เดิมใหเรียบรอย

นําคาที่อานไดไปเปรียบเทียบกับคาที่กําหนดไวในคูมือ

รถยนต ถาคาที่ไดอยูในขอบเขตที่กําหนด 

(ปกติแลวจะอยูที่ +/-2 องศา) 

ไมตองมีการปรับองศาการจุดระเบิดเพิ่มเติม

ถาหากวาคาที่วัดได อยูนอกขอบเขตที่กําหนดไว 

จําเปนตองมีการปรับองศาการจุดระเบิด

www.siamultimateracing.com

INDUCTIVE
PICKUP

#1 SPARK
PLUG WIRE

ENGINE

Fig. 5  Inductive Pickup Clip Connection

หามใหสวนใดๆของสายสัญญาณ
อยูใกลกับทอไอเสียหรือ
ใบพัดหมอนํ้า เพราะอาจทําใหฉนวน
ของสายเกิดการละลายไดขณะ
เครือ่งยนตทํางาน 

การใชงานไทมมิง่ไลท

NOTE – ระบบจุดระเบิดบางระบบตองมีการถอด 

การจั๊มพสาย 

หรือการตอสายกราวดเพิ่มเติมกอนที่จะทําการตรว

จองศาการจุดระเบิด 

ถาหากไมปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 

คาองศาการจุดระเบิดที่อานได 

อาจผิดเพี้ยนและไมมีความแมนยํา

ROTATING
TIMING MARKS

REFERENCE
POINTERS

Fig. 6.  Reading Timing Marks



การปรับตั้งองศาการจุดระเบิด

การตรวจสอบการชดเชยของ
ระบบการชดเชยแบบแรงเหวีย่ง

การวัดคาการชดเชยขององศาจุดระเบิด

การควบคุมองศาการจุดระเบิดไมใหแกและไมใหออนจนเกินไป 

จะทําใหเกิดการจุดระเบิดและการเผาไหมที่มีประสิทธิภาพใน

จังหวะอัดและคาย โดยระบบที่ใชควบคุม/ชดเชยองศาการ

จุดระเบิดประกอบไปดวยระบบตอไปนี้

  ระบบชดเชยแบบแรงเหวี่ยง (ปรับไฟแก)

  ระบบชดเชยแบบแวคคั่ม (ปรับไฟแก)

  ระบบชดเชยแบบแวคคั่ม (ปรับไฟออน)

  ระบบชดเชยแบบอิเล็กทรอนิคส (ปรับไฟแก)

  ระบบชดเชยแบบอิเล็กทรอนิคส (ปรับไฟออน)

ระบบชดเชยเหลานี้ จะแตกตางกันไปในรถยนตแตละรุน 

ในรถยนตบางรุนอาจมีระบบควบคุมมากถึง 2 ระบบ

3. หมุนปุมปรับชดเชยองศาการจุดระเบิดไปในทิศตามเข็ม

   นาฬกา จนกระทั่งตําแหนงมารคเลื่อนมาอยูที่ตําแหนง

   องศาการจุดระเบิดเริ่มตน (Base) อานคาองศาจากจอ LCD 

   ดูรูปภาพประกอบ 7

4. นําคาที่อานไดที่รอบเครื่องยนตนั้นๆ ไปเปรียบเทียบกับ

   คาที่ผูผลิตกําหนดมาให

    ถาหากวาคาที่อานได ไมเปลี่ยนแปลง อาจเกิดจากการ

   ที่ระบบชดเชยไดรับความเสียหาย หรือขึ้นสนิม

5. ทําการอานคาอีกครั้งในรอบเครื่องยนตอื่นๆ ที่ตองการ

1. หมุนปรับการชดเชยองศาจุดระเบิด จนกระทั่งคาชดเชย

   มีคาเปนศูนย

2. เมื่อทําการตรวจเช็คองศาการจุดระเบิดเบื้องตน (Base) 

   เสร็จสิ้นแลว ใหเพิ่มรอบเครื่องยนตจนกระทั่งถึงรอบ

   ที่ตองการหรือรอบที่กําหนดไวในคูมือรถยนต หลังจากนั้น 

   ใหอานคาองศาจุดระเบิดจากตําแหนงมารค โดยตําแหนง

   มารคจะเริ่มเคลื่อนที่ในทิศทางตรงขามกับทิศทาง

   การหมุนของเครื่องยนต ซึ่งหมายความวาระบบมีการชดเชย

   ใหไฟแกขึ้นเมื่อรอบเครื่องยนตสูงขึ้น

วิธีการปรับตั้งองศาการจุดระเบิดจะแตกตางกันไปในรถยนต

แตละรุน ใหอางอิงจากคูมือรถยนตรุนนั้นๆ 

*หามปรับตั้งองศาจุดระเบิดโดยไมมีตัวเลขอางอิงโดยเด็ดขาด

วิธีการปรับตั้งองศาการจุดระเบิดจะแตกตางกันไปในรถยนต

แตละรุน ใหอางอิงจากคูมือรถยนตรุนนั้นๆ 

*หามปรับตั้งองศาจุดระเบิดโดยไมมีตัวเลขอางอิงโดยเด็ดขาด

NOTE – 
ถาหากไทมมิง่ไลทไมสามารถอานคา
ได ใหทําการแกไขเบื้องตนโดยอางอิง
จากคูมือนี้ในหัวขอของปญหาทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นไดกับไทมมิง่ไลท

NOTE – 

การวัดคาการชดเชยองศาการจุดระเบิดนั้นแตกตาง

กันไปในรถยนตแตละรุน ขอปฏิบัติตอไปนี้ 

เปนวิธีการวัดคาโดยทั่วไป 

ที่สามารถตรวจสอบระบบชดเชยแบบแรงเหวี่ยง 

และกอนการวัดการชดเชยองศาการจุดระเบิด 

จะตองทําการตั้งองศาการจุดระเบิดเริ่มตน (Base) 

ใหถูกตองเสียกอน และขณะที่ทําการปรับตั้งนั้น 

ใหอางอิงวิธีปฏิบัติงานตามคูมือรถยนตและคํานึง

ถึงความปลอดภัยเปนหลัก

NOTE – ถาตําแหนงมารคมีการเคลื่อนที่แบบสะดุด 

ระบบชดเชยองศาไฟจุดระเบิดอาจจะมีปญหาให 

ใหทําการแกไขกอนที่จะทําการวัด 

โดยอางอิงจากคูมือรถยนตรุนนั้นๆ

Fig. 7. Advance Control Knob Operation
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การใชงานไทมมิง่ไลท
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การตรวจสอบการชดเชยองศา
การจุดระเบิดของระบบชดเชย
แบบแวคคัม่

การตรวจสอบการชดเชยองศา
การจุดระเบิดของระบบชดเชย
แบบอิเล็กทรอนิคส

การใชงานไทมมิง่ไลท

NOTE - 

ตองมีการใชปมแวคคัม่ทีม่ีเกจสามารถอานคาแรงดันได 

เพือ่ตรวจสอบการชดเชยองศาการจุดระเบิด

1. ในขณะที่เครื่องยนตดับอยู ใหถอดทอแวคคั่มจานจายออก 

และอุดทอไว

2. ตอสายปมแวคคั่มเขากับทออากาศของจานจาย

3. สตารทเครื่องยนตจนกระทั่งถึงอุณหภูมิการทํางานปกติ 

และทําการตรวจสอบองศาการจุดระเบิดเบื้องตน (Base)

4. เปดปมแวคคั่มเพื่อสรางสุญญากาศใหจานจาย 

โดยปรับคาความดันเทากับคาที่กําหนดไวในคูมือรถยนต

5. ยิงแสงแฟลชไปที่ตําแหนงมารคเพื่อวัดคาองศาจุดระเบิด 

หมุนปุมปรับชดเชยองศาการจุดระเบิดไปในทิศตามเข็มนาฬกา 

จนกระทั่งตําแหนงมารคเลื่อนมาอยูที่ตําแหนงองศาการจุด

ระเบิดเริ่มตน (Base)

6. คาความแตกตางที่อานไดจากขั้นตอน 3 (คา Base) 

และคาที่ไดจากขั้นตอน 5 

คือคาการชดเชยองศาจุดระเบิดของระบบแวคคั่ม 

นําคาที่อานไดไปเปรียบเทียบกับคาที่กําหนดไวในคูมือรถยนต

7. ทําการอานคาอีกครั้งในรอบเครื่องยนตอื่นๆ ที่ตองการ

8. ดับเครื่องยนต ถอดสายไทมมิ่งไลท 

และตอสายแวคคั่มจานจายกลับเขาที่เดิมใหเรียบรอย

การวัดคาการชดเชยองศาการจุดระเบิดนั้นแตกตางกันไปใน

รถยนตแตละรุนตองมีการใชปมแวคคั่มที่มีเกจสามารถอาน

คาแรงดันได เพื่อตรวจสอบการชดเชยองศาการจุดระเบิด
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การแกไขปญหา

ถาไทมมิง่ไลทไมสามารถอานคาได หรืออานคาไดแปรปรวน 

ใหตรวจสอบวา

1.  ตรวจสอบวาหัวคีบแบตเตอรี่แนนหนา และไมหลุดจากขั้ว

2. ตรวจสอบวามีการคีบสายไฟเลี้ยงอยางถูกตอง 

   (สีแดงเขาขั้วบวก สีดําเขาขั้วลบ)

3. ตรวจสอบวาหัวคีบสายดักสัญญาณไมสกปรก 

   ถาหากวาสกปรกใหทําความสะอาดหัวคีบ ในหัวขอ 

   การบํารุงรักษา

4. ตรวจสอบวาหัวคีบสายดักสัญญาณถูกตอ

   เขากับสายหัวเทียนสูบ 1

5. ตรวจสอบวาหัวเทียนของสูบ 1 ใชงานไดดี

      ลองคีบสายดักสัญญาณเขากับหัวเทียน

     ของกระบอกสูบอื่นๆ

      ถาหากวาไฟซีนอนกระพริบ (หลังจากคีบสัญญาณ

   ที่สูบอื่นๆ) ใหทําการแกไขหัวเทียนสูบหนึ่งกอนทําการวัดคา

NOTE – ความดันไฟที่ตํ่ากวาปกติหรือการจุดระเบิดที่ผิดปกติ 

อาจทําใหไฟแฟลชกระพริบไมตอเนื่อง ใหขยับหัวคีบดักสัญญาณ

และเช็คทิศทางของสัญญาณ สําหรับระบบจุดระเบิดบางประเภท 

ถูกออกแบบมาใหใชสัญญาณจุดที่เหนือยานปกติ (เหนือกวา EMI 

(Electro-Magnetic Interference) และ RFI (Radio Frequency 

Interference)) เปนผลใหไทมมิ่งไลท อานคาไดไมแมนยํา
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การทําความสะอาดหัวคีบดักสัญญาณ

การบํารุงรักษา

ฝุนหรือคราบจารบีที่เปอนหัวคีบดักสัญญาณมีผลทําใหไทมมิ่งไลทอาน

คาผิดพลาด ควรทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอดวยการเช็ดเบาๆ 

ดวยผานุม

เปลีย่นตัวนําของหัวคีบสัญญาณ
หัวคีมดักสัญญาณจะมีตัวนําสัญญาณขนาดเล็กที่สามารถอดออกได 

ถาหากวาตัวนําสัญญาณชํารุดหรือไดรับความเสียหาย 

สามารถสั่งซื้อตัวนําไดจากศูนยบริการโดยตรง

CLEAN
CONTACT

SURFACES

Fig. 8. Cleaning the Inductive Pickup Clip



โน็ต
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