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Zadání: 

 

1. Změřte pomocí osciloskopu (LeCroy) signál studené lambda sonda před 

katalyzátorem a pomocí sériové diagnostiky Bosch FSA 740 zjistěte, kdy se 

aktivuje lambda regulace. 

2. Za pomoci diferenciální sondy změřte signál lambda sondy před katalyzátorem a 

dobu vstřikovacích impulzů při bohaté a chudé směsi. 

a. Volnoběh 

b. Zvýšení otáček 

3. Při odpojené lambda sondě před katalyzátorem změřte velikost vstřikovacích 

impulzů a pro kontrolu změřte signál lambda sondy za katalyzátorem. 

a. Volnoběh 

4. Pomocí emisní analýzy změřte emise při odpojené a připojené lambda sondě před 

katalyzátorem.  

 

Použité přístroje: 

 

Osciloskop LeCroy WAVERUNNER 44Xi-A 

Bosch FSA 740 

Diferenciální sonda LeCroy ADP305 

Automobil Hyundai i30 

 

 



Teoretický rozbor: 

Lambda regulace: 

Dnešní vozy jsou standardně vybaveny nejméně dvěma lambda sondami a to před katalyzátorem, 

který slouží jako regulační a za katalyzátorem, pro kontrolu správné funkce lambda regulace. Lambda 

sonda před katalyzátorem přenáší napětí do řídící jednotky motoru, která podle toho rozpozná, jestli se 

jedná o chudou (>1)nebo bohatou (<1) směs. Na základě této informace vydá řídící jednotka příkaz 

pro systém vstřikování, buď obohatit nebo ochudit směs. Tato regulace se opakuje v uzavřené 

regulační smyčce. Pokud by motor spaloval příliš chudou směs, tak se zvýší obsah oxidu dusíku 

(NOx). Naopak, při bohaté směsi se zvyšuje obsah oxidu uhlíku (CO) a nespálených uhlovodíku (HC).  

Dvoubodová lambda sonda: 

Dvoubodová lambda sonda pracuje na principu galvanického článku, který reaguje na obsah kyslíku 

ve spalinách. Základem sondy je pevný elektrolyt s oxidu Zirkoničitého (ZnO2) stabilizovaný oxidem 

Yttritým Y2O3. Při zahřátí elektrolytu nad 350 °C se stává vodivým pro ionty kyslíku. Elektrolyt má 

prstencový tvar a je umístěný vnější stranou do spalovacího potrubí, kde je v kontaktu se spalinami a 

vnitřní strana je v kontaktu s referenčním vzduchem. Obě strany elektrolytu jsou pokryty tenkou, 

porézní vrstvou platiny, ty slouží jako elektrody a na vnější straně má ochranou porézní keramickou 

vrstvu, o síle pavučiny, která ji chrání před spalinami a navíc je ještě chráněna ochrannou trubicí proti 

mechanickému poškození a teplotním rázům. Vzhledem k tomu, že na straně spalin je nižší obsah 

kyslíku než na straně referenčního vzduchu, tak zde vznikne rozdíl potenciálu (napětí) a nerovnováhu 

se snaží vykompenzovat tím, že kyslík s referenčního vzduchu se redukuje na vnitřní platinové 

elektrodě na ionty, putuje přes keramický element a nakonec zase oxiduje na kyslík na vnější platinové 

elektrodě. Čím větší je rozdíl obsahu kyslíku mezi referenčním vzduchem a spalinami, tím větší je 

napětí na elektrodách. 



 

Obr. 1 Vyhřívaná prstencová lambda sonda 

 

Obr. 2 Výstupní napětí dvoubodové lambda sondy 

 

Postup měření: 

1. Pokud potřebuje automobil přemístit, nestartujeme ho! Lambda sonda by se zahřála do 

několika sekund a následující měření by ztrácelo smysl. 

2. Zapojíme modul sériové diagnostiky do diagnostické zásuvky. 

3. Otočíme klíčkem do polohy, kdy se nám rozsvítí palubní deska (motor nestartujeme!). 

4. Sériovou diagnostikou se připojíme do řídící jednotky motoru a potom v odrážce „Skutečné 

hodnoty“, vyberete „otáčky motoru“ a „lambda regulace", kterou si dáme jako graf s časovou 

základnou 60 s. 

5. K první kanálu osciloskopu připojíme, pomocí terminálu, lambda sondu před katalyzátorem. 



6. Nechte vyučujícího zkontrolovat celé zapojení a nastavení osciloskopu, hlavně musí být 

správně nastavena detekce hran pro režim „single“. Na toto měření máme pouze jediný pokus, 

jakmile se lambda sonda zahřeje, můžeme provádět pouze úkoly ze zadaní 2, 3, 4. 

7. Časovou základnu osciloskopu nastavíme 10 s/div a hodnotu zesílení 500 mV/div. 

8. Vynulujeme časovou osu u sériové diagnostiky pomocí klávesy F3. 

9. Na osciloskopu spustíme režim „single“. 

10. Nastartujeme motor. 

11. Počkáme, až osciloskop ukáže signál lambda sondy a vypneme motor. 

12. Pomocí osciloskopu vyhodnotíme časy, kdy lambda sonda začala dávat použitelný signál od 

nastartování. 

13. Se sériové diagnostiky si uložíme průběh se spuštěním lambda regulace a určíme, kdy od 

nastartovaní to bylo. 

14. Na druhý kanál osciloskopu připojíme diferenciální sondu a přes tuto sondu napojíme 

vstřikovač prvního válce. 

15. Nastavíme napěťové zesílení druhého kanálu na 10 V/div. 

16. Na osciloskopu spustíme režim „single“ a nastartujeme motor.  

17. Po načtení signálu na osciloskopu vypneme motor a vyhodnotíme délky vstřikovacích 

impulzů na začátku a na konci  oblasti chudé a poté v oblasti bohaté směsi. Nejlepší místo pro 

vyhodnocování je přibližně uprostřed naměřených průběhů.  

18. Při dalším měření opakujeme bod 14 s tím rozdílem, že při měření navíc sešlápneme plyn  na 

10 až 15 sekund a motor udržujeme v rozmezí 4000-5000 ot/min.  

19. Při vyhodnocení je důležité vyhodnotit délky vstřiku po deceleraci, kde uvidíme velké 

obohacování a opětovné spuštění lambda regulace. 

20. Odpojíme lambda sondu před katalyzátorem (černý konektor) od řídící jednotky. 



 

Obr. 3 Konektory lambda sond 

21. K prvnímu kanálu osciloskopu připojíme lambda sondu, za katalyzátorem. 

22. Při tomto měření by měl být motor zahřátý na provozní teplotu 90 °C. 

23. Nastartujeme motor a na osciloskopu zvolíme režim „single“. 

24. Po načtení signálu na osciloskopu vyhodnotíme v různých místech délky vstřikovacích 

impulzů. 

25. Spustíme emisní systémovou analýzu na přístroji Bosch FSH 740. 

26. Postupujeme podle pokynů na monitoru a v okamžiku kdy budeme vyzvání k utěsnění sondy 

přejdeme k dalšímu kroku. 

27. Na utěsnění sondy použijeme záslepku. 

 

Obr. 4 Ukázka utěsnění sondy 

Konektor lambda sondy před 

katalyzátorem 

Konektor lambda sondy za 

katalyzátorem 

Zaslepení sondy 

Sonda 



 

28. Stiskněte klávesu F12 a sondu mějte utěsněnou po celou dobu testu. 

29. Pro volnoběh nastavím minimální otáčky na 600 ot/min. 

30. Vizuální kontrolu potvrzujeme klávesou F4 , potvrdíme všechny tři položky i přesto, že nám 

řídící jednotka hlásí chybu lambda sondy. 

31. Pro měření otáček použije dvě svorky pro umístění na baterie. Svorky se nacházejí napravo od 

monitoru. Svorky připneme k baterii. Nepoužíváme nabíječku na baterii. 

 

Obr. 5 Svorky na baterii pro měření otáček 

 

32. Přípravu oleje přeskakuje pomocí klávesy F6 a následné potvrdíme klávesou F4 a 

pokračujeme dále klávesou F12. 

33. Zasuneme sondu do výfuku.  

34. Otáčky motoru neudržujeme v předepsané mezi mocí pedálu ale pomocí mechanismu pro 

otevírání škrticí klapky. 

35. Obě obrazovky jak při zvýšených otáčkách tak při volnoběhu si vyfotím pomocí print screen. 

Po dokončení měření si je uložím pomocí pdf creatoru (během měření to nejde).  

36. Připojte lambda sondu před katalyzátorem k řídící jednotce a opakuju body 24 až 32. 

 

 

 



Vlastní vypracování: 

 

Obr. 6 Napětí lambda sondy při studeném startu 

Lambda sonda začíná podávat použitelný signál přibližně po 11 sekundách. Při této teplotě lambda 

sondy,  není ještě její přechod mezi bohatou a chudou směsí dostatečně dynamický. Nicméně je 

dostatěčný pro aktivaci lambda regulace (uzavřené regulační smyčky). Po dalších 48 sekundách se 

nám lambda sonda nahřeje na teplotu asi 800 °C a její dynamika se zrychlí. Díky zrychlení její 

dynamiky je možné korigovat směs rychleji a přesněji. Na obrázku 7 je viditelné zapnutí této lambda 

regulace. Toto měření potvrzuje, že jakmile začne lambda sonda podávat použitelný signál,  tak se tato 

regulace aktivuje. V tomto případě sice lambda sonda není plně zahřátá, ale tento signál postačí, aby 

bylo schopno korigovat palivo okolo stecheometrie a snížit tak emise a spotřebu.  

11,8 s 

Nastartovaní 

Použitelný signál lambda sondy 

 

Signál zahřáté lambda sondy 

 

48 s 



 

Obr. 7 Aktivace lambda regulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~11 s 

Nastartovaní motoru 

Aktivace lambda regulace 



Zapojená lambda sonda před katalyzátorem: 

volnoběh: 

  

Obr. 8 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

  

Obr. 9 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

Oblast chudé směsi 

 

Signál lambda sondy 

Vstřikovací impulz 

Doba vstřikovacího 

impulzu 

Oblast chudé směsi 

 



Jakmile signál lambda sondy ukáže chudou směs, regulátor okamžitě začne obohacovat směs tak, aby 

se dostal zpátky do oblasti bohaté směsi. Obohacování je znázorněno na obrazcích 8 a 9, kde se 

zvětšuje doba vstřikovacího impulzu v oblasti chudé směsi.  

 

Obr. 10 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

Když lambda sonda ukáže bohatou směs, regulátor začne ochuzovat směs tak, že se dostává zpět do 

oblasti chudé směsi. Ochuzování je znázorněno na obrazcích 10 a 11, kde se zmenšuje doba 

vstřikovacího impulzu v oblasti bohaté směsi. Toto obohacování a ochuzování probíhá kontinuálně. 

 

Oblast bohaté směsi 

 



 

Obr. 11 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

 

Zvýšené otáčky: 

 

Obr. 12 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

Při sešlápnutí plynového pedálu se nám začne zkracovat doba vstřikovacího impulzu, ochuzování a 

obohacování směsi probíhá rychleji a na signálu lambda sondy se to projeví jejím rychlejším 

Oblast bohaté směsi 

 

Vstřikovací impulzy 

 

Sešlápnutý plynový pedál Uvolnění plynového 

pedálu a následná 

decelerace 

Obohacování směsi pro 

udržení motoru v chodu 



kmitáním. Po uvolnění pedálu nastává decelerace, vstřikování je vypnuto. Lamda sonda v tuto chvílí 

udává chudou směs. Jakmile motor dosáhne určitých otáček, vstřikování se opět zapne. Následuje 

obohacování směsi pro udržení motoru v chodu.  S naměřených vstřikovacích impulzů je vidět, že 

nejprve se použije kratšího impulzu, který je následně obohacován. Po relativně dlouhém obohacování 

směsi se opětovně spustí lambda regulace (uzavřená regulační smyčka) a nastává ochuzování paliva. 

 

Obr. 13 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

 

Obr. 14 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

Oblast chudé směsi, 

zapnuti vstřikování 

Přechod z chudé na 

bohatou směs 



Na obrázku 14 je jasně viditelné velké obohacení, oproti prvnímu vstřikovacímu impulzu. 

 

 

Obr. 15 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

Tento vstřikovací impulz je poslední, kde došlo k obohacení, následující vstřikovací impulzy se 

zkracují (ochuzování směsi).  

 

Obr. 16 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

Lambda regulace je opět aktivní a dochází k velkému ochuzovaní směsi.  

Oblast bohaté 

směsi, nastává ochuzování 

Přechod z bohaté na chudou 

směs 



 

Odpojená lambda sonda před katalyzátorem: 

Volnoběh-zahřátý motor: 

 

Obr. 17 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

 

Obr. 18 Signál lambda sonda a vstřikovací impulzy 

 

Signál lambda sondy za 

katalyzátorem 

 



Na obrazcích je jasně viditelné že, neprobíhá žádná korekce směsi. Délka vstřikovacích impulzů se 

téměř neliší. To znamená, že regulátor nedostává použitelný signál z lambda sondy a přepnul se do 

otevřené regulační smyčky. Lambda sonda za katalyzátor poskytuje konstantní signál o napětí 450 

mV. 

 

Kontrola emisí: 

Odpojená lambda sonda před katalyzátorem: 

 

Obr. 19 Protokol o měření emisí 

 

 

Obr. 20 Analýza emisi - volnoběh 

 



 

Obr. 21 Analýza emisí - zvýšené otáčky 

 

 

 

Připojená lambda sonda před katalyzátorem: 

 

 

Obr. 22 Protokol o měření emisí 

 



 

Obr. 23 Analýza emisí - volnoběh 

 

 

Obr. 24 Analýza emisí – zvýšené otáčky 

 

 



Závěr: 

Při měření jsem zjistil, že řídící jednotka se snaží lambda regulaci aktivovat co nejdříve, i přesto že 

lambda sonda není plně vyhřátá a její změna mezi bohatou a chudou směsí je pomalá. Nicméně tato 

změna je dostačující pro řízení emisí a úsporu paliva.  

Lambda regulace funguje velice jednoduše, při bohaté směsi se začnou vstřikovací impulzy 

kontinuálně zmenšovat naopak při chudé kontinuálně zvětšovat. Odpojením lambda sondy simuluji 

její poruchu. V důsledku odpojené lambda sondy, řídící jednotka nastaví konstantní vstřikovací 

impulz.  

Při měření emisí zjistíme, že při připojené lambda sondě jsou emise v pořádku. Automobil by prošel 

emisní kontrolou bez problému. Jakmile lambda sondu odpojíme, tak ve volnoběhu nám nestoupnou 

emise CO nad povelenou mez, nicméně už v tuto chvílí máme mírně bohatou směs. Ve zvýšených 

otáčkách se emise CO dostávají nad povelenou mez a palivová směs je příliš bohatá na to, aby 

katalyzátor fungoval správně. V tomto případě by automobil neprošel emisní kontrolou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha B 

 

 

 

 

 

Obr. B1 Terminál pro měření 
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Příloha C 

 

 

 

 

Obr. C1 Sériová diagnostika Bosch FSA740 

 



Příloha D 

 

 

 

 

 

 

Obr. D1 Osciloskop LeCroy WAVERUNNER 44Xi-A 

 

 

 



Příloha E 

 

 

 

 

 

 

Obr. E1 Diferenciální sonda LeCroy ADP305 

 

 



 

Příloha F 

 

 

 

 

 

Obr. F1 Měření na automobilu Huyndai i30 
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Příloha G 

 

 

 

 

 

Obr. G1 Konektory lambda sond 

 

Konektor lambda sondy za 
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