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Funkční vzorek  
 

 
 
 
Název  
Konstrukční prvek dešťového simulátoru 

 
 
Oblast techniky  
Dešťový simulátor je zařízení, které napodobuje reálné srážky v přírodě a umožňuje 
tak výzkum srážkoodtokových vztahů a eroze půdy. Takto laboratorně získaná data 
lze použít při modelování vodní eroze a jiných přírodních dějů. Simulátor deště 
Norton Rainfall Simulator se skládá ze dvou hlavních částí. Horní jednotku tvoří 
zejména soustava trysek pro utváření dešťových kapek. Vzniklý vodní paprsek je 
plochý, rovnoběžný s podélnou osou simulátoru. Čtyři trysky jsou umístěny v sekci 
na hliníkovém rámu ve vzájemné vzdálenosti 1,37 m. Sekce s tryskami vykonává 
samostatně kývavý pohyb podél vodorovné osy a tím dochází k rovnoměrnému 
zadešťování plochy pod nimi. Tlak na tryskách 0,41 MPa a výška trysek 2,4 m nad 
povrchem žlabu zaručují podobné charakteristiky simulovaného deště, jako má déšť 
přirozený – střední velikost kapky 2,3 mm a srovnatelná kinetická energie. Intenzita 
deště se řídí frekvencí kyvů sekčního potrubí s tryskami, nastavuje se pomocí 
počítače. Spodní jednotka simulátoru je tvořena kontejnerem se sklopnými žlaby a s 
volitelným sklonem od 0°do 8°, o šířce 1,07 m, délce 5,09 m a hloubce 0,2 m . 
Zadešťovaná plocha má rozměry 4,9 m na délku a 1,05 m na šířku. Měření přímého 
odtoku ze žlabů je zajištěno mechanickými člunkovými překlápěcími průtokoměry s 
elektronickým záznamem četností překlopení. Takto nastavená část simulátoru však 
vyžaduje relativně velký objem homogenní zkoumané zeminy, umožňuje provádění 
experimentů pouze na jedné ploše (1 x 5 m), a to s rozsahem sklonu do 8°.  
 
 
Podstata technického řešení  
Nové konstrukční uspořádání dešťového simulátoru Norton Rainfall Simulator 
spočívá v úpravě jeho spodní, kontejnerové části. Původní jednolité zařízení o 
rozměru 1 x 5 m je nahrazeno čtyřmi menšími kontejnery o velikosti ploch 1 x 1 m. 
Tímto technickým řešením je dosaženo: snížení potřeby používaného objemu 
stejnorodé zeminy, zvýšení možnosti souběžného měření až na 4 oddělených 
plochách najednou a zvýšení rozsahu sklonu až na 50°. 
 
 
Využitelnost  
Zařízení podle technického řešení bylo koncipováno pro činnost dešťového 
simulátoru Norton Rainfall Simulator v laboratoři ČZU, lze jej však využít obecně i 
pro jiné dešťové simulátory. 
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