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Badanie przepływomierzy powietrza  typu LMM i HFM 

 

1. Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie badania oraz określenie charakterystyk dla 

przepływomierza z przegrodą spiętrzającą oraz termo-anemometru, które są stosowane do 

pomiaru przepływu powietrza w kanale dolotowym silnika spalinowego. 

 

2. Przebieg ćwiczenia 

Należy zestawić układy zgodnie ze schematami ideowymi przestawionymi poniżej. 

KAŻDE załączenie zasilania układu następuje po sprawdzeniu poprawności połączeń przez 

prowadzącego. Jeśli nie jest podane inaczej napięcie zasilające Uz  ustawić na 14 V.  

 

3. Budowa przepływomierzy  

Do oceny stanu obciążenia silnika w systemach elektronicznego wtrysku paliwa 

stosowane są przepływomierze powietrza umieszczone w kolektorze dolotowym. Na rysunku 

przedstawione są przykładowe zdjęcia. 

 

a)            b)  
Rys. 1. Przepływomierze powietrza a) objętościowy, b) masowy [2] 

 

3.1. Przepływomierz objętościowy LMM 

Budowa wewnętrzna układu przedstawiona jest na poniższym schemacie: 

 

 
Rys. 2. Budowa przepływomierza objętościowego [2] 
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Przesłona spiętrzająca połączona jest z osią potencjometru. Jej wychylenie jest 

uzależnione od wartości przepływu w kolektorze dolotowym (ciśnienia spiętrzania). Wraz ze 

zmianą położenia przesłony zmianie ulega położenie suwaka potencjometru i wartość 

rezystancji. W trakcie pracy silnika spalinowego, przepływ w kolektorze dolotowym ma 

charakter pulsacyjny wynikający z chwilowego otwierania/zamykania zaworów. Ze względu 

na konstrukcję, (masę przesłony) przepływomierz objętościowy nie jest w stanie przekazać 

informacji o wartości pulsacji. Stosowany jest w układach Bosch L-Jetronic oraz M-Motronic. 

Charakterystyka przepływomierza wraz z rozmieszczeniem wyprowadzeń przedstawiona jest 

na rysunku: 

  
Rys. 3. Charakterystyka przepływomierza objętościowego i opis wyprowadzeń. [2] 

 

3.2. Przepływomierz masowy HLM, HFM 

Sygnał wyjściowy z przepływomierza masowego jest proporcjonalny do masy 

powietrza zasysanego przez silnik. Stosowany jest w układach Bosch LH-Jetronic oraz M-

Motronic. Podstawą jego działania jest zmiana rezystancji podgrzewanego rezystora w funkcji 

temperatury. Rezystor ten, umieszczony w kanale dolotowym jest ochładzany przez 

przepływające powietrze. Spadek temperatury (ilość przekazanej energii) jest zależny od 

masy przepływającego powietrza. Podgrzewany rezystor może być wykonany w postaci 

platynowego drutu o średnicy 0.07mm (przepływomierze drutowe HLM) lub warstwę 

materiału rezystancyjnego napylonego na podłoże ceramiczne (przepływomierze warstwowe 

HFM2 i HFM5).  

a) b) c)  

Rys. 4. Budowa przepływomierza a) HLM oraz b), c) HFM5 [1]. c) 1-profil 

temperatury bez przepływu, 2-z przepływem, 3-element pomiarowy, 4-element 
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grzejny, T1,T2 – temperatura w punktach pomiarowych M1,M2. 

W obu przypadkach rezystor RH podgrzewany jest do temperatury o 100°C wyższej 

niż temperatura otoczenia mierzona przez dodatkowy rezystor odniesienia RK. Układ 

pomiarowy jest wtedy w stanie równowagi. Przepływające powietrze powoduje ochłodzenie 

podgrzewanego rezystora, spadek jego rezystancji i w rezultacie odstrojenie układu 

pomiarowego. W celu uzyskania równowagi konieczne jest zwiększenie prądu płynącego 

przez podgrzewany rezystor poprzez podniesienie napięcia zasilania mostka. Wzrost prądu 

powoduje wzrost napięcia na rezystorze pomiarowym RM i jest miarą wielkości masowego 

przepływu. 

 
Rys. 5. Układ pomiarowy anemometru [2]. 

 

Przepływomierz HFM5 umożliwia wyznaczenie kierunku przepływu, co jest istotne 

zwłaszcza w przypadku silników czterocylindrowych. Przepływomierz może pracować do 

częstotliwości do ok. 1kHz. Charakterystyka przedstawiona jest na rysunku: 

 

 
Rys. 6. Charakterystyka przepływomierza HFM5 [2]. 
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4. Rozmieszczenie paneli i podłączenie układu 

 
        dmuchawa                         HFM           anemometr-czujnik          LMM                 wyśw. 

 

Panel dmuchawy zasilany jest z dodatkowego zasilacza +24V (zaciski „masa” i 

„+24V”). Pozostałe panele poprzez zacisk „15” zasilane są z panelowego zasilacza, na którym 

należy ustawić napięcie +14V (zaciski „0V” i „+”). Podłączyć zacisk masy paneli (oprócz 

dmuchawy). Panele HFM i LMM wymagają dodatkowego zasilania +5V – podłączyć z 

zasilacza panelowego. Blok zasilacza +5V jest odseparowany od +14V. Z tego powodu 

należy zmostkować zaciski zasilacza „-„ oraz „0V”. Na panelu HFM wykonać połączenie jak 

na zdjęciu powyżej. Anemometr służy do precyzyjnego określenia prędkości przepływającego 

powietrza. Po dokonaniu pomiaru anemometr należy wyłączyć ze względu na zasilanie 

bateryjne. 

 

5. Przebieg ćwiczenia 

1. Połączyć układ 

2. Zdjąć charakterystykę Uwy[V]=f(V[m/s]) dla obu przepływomierzy (kilkanaście 

punktów). Ze względu na ograniczoną wydajność dmuchawy, w przypadku 

pomiaru przepływomierza HFM należy delikatnie otworzyć przesłonę spiętrzającą 

przepływomierza LMM tak, aby uzyskać pełne otwarcie kanału. Do określenia 

prędkości przepływu powietrza użyć anemometru, do pomiaru napięcia 

wyjściowego (zielone zaciski) użyć oscyloskopu lub multimetru o odpowiednim 

zakresie pomiarowym.  

3. Wyznaczyć charakterystykę Uwy[V]=f(Qv[m
3
/h]) oraz Uwy[V]=f(Qm[kg/h]) dla 

obu przepływomierzy. Temperaturę odczytać z anemometru, średnica kanału 

d=110mm. Gęstość powietrza odczytać z tabel dla temperatury, w jakiej był 

przeprowadzany pomiar. Dowolną metodą wyznaczyć model matematyczny 

przepływomierzy. Model porównać z pomiarami. 

4. Założyć wzrost temperatury o 30°C. Przeprowadzić symulację wskazań obu 

przepływomierzy. 

5. Dla kilku wartości przepływu zarejestrować przy pomocy oscyloskopu odpowiedź 

obu przepływomierzy na skokowe zasłonięcie i odsłonięcie kanału przepływu 

powietrza. 

6. Dokonać pomiaru rezystancji w układzie jak na rys.3 w LMM dla 3 różnych 

położeń przesłony spiętrzającej. Dla HLM pomierzyć tylko rezystancyjny czujnik 

temperatury. 
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6. Zagadnienia 

• Zasada działania przepływomierzy LMM i HFM. 

• Charakterystyki przepływomierzy. 

• Czujniki stosowane do określania obciążenia silnika w elektronicznych układach 

wtrysku paliwa. 
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