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Měření práce (energie) 

Práci měříme u spalovacích motorů takzvanými indikátory, které zapisují průběh tlaku ve válci 

v průběhu pracovního cyklu, takzvaný indikátorový diagram. Dále práci (energii) měříme u distribuce 

tepla. Práci počítáme například z průtoku média a rozdílu teplot. 

Měření výkonu 

Výkon na hřídeli se dá měřit brzděním, nebo se dá vypočítat z otáček a krouticího momentu. Výkon 

měříme například při určování charakteristik motorů, nebo při měření účinnosti strojů.  

Používané brzdy mohou být: 

Mechanické 

Používají se pro malé výkony, protože mají potíže s chlazením. Výkon vypočteme z velikosti ovládací 

síly F. 
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Hydraulické 

Jsou použitelné pro větší výkony. Obsahují kapalinu (olej) a dvě lopatková kola. Jedno lopatkové kolo 

se točí, protože je spojeno s měřeným strojem. Uvádí do pohybu kapalinu, ta naráží na lopatky 

druhého pevného kola a snaží se ho pootočit. Pootočení pevného kola odpovídá výkonu zmařenému 

brzdou. Olej se při brzdění zahřívá, proto ho musíme chladit. 
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Elektrické 

Vyrábějí se pro největší výkony, protože se při provozu málo zahřívají. Podstatou je dynamo nebo 

alternátor, jehož stator je kyvně uložen, stejně jako u hydraulické brzdy. Dynamo je spojeno 

s měřeným motorem, kinetickou energii převádí na energii elektrickou. Tu může i vracet do rozvodné 

sítě. Stator má snahu se vlivem elektromagnetických sil pootáčet, toto natočení se snímá například 

pružinovou vahou cejchovanou v kilowatech. Celému zařízení říkáme dynamometr. Může pracovat 

jako brzda i jako motor pro měření příkonu. 

 

Na následujících obrázcích je dynamometr, ke kterému je připojený spalovací motor. V pozadí za 

ukazatelem se stupnicí je vidět vlastní elektrickou brzdu dynamometru. 
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