
13بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

رتبه دوم 
پژوهش هاي كاربردي

● عنوان طرح: كسب دانش فني، طراحي و ساخت شبيه ساز سقوط آزاد )تونل باد عمودي(
● پژوهشگر: محمد علي اردكاني
● همكار: پژمان اصغري تهراني

● موسسـه هاي همـكار: سـازمان پژوهش هـاي علمـي و صنعتـي ايـران و معاونت علمـي و فناوري 
رياسـت جمهـوري )مركز طرح هـاي كان ملـي فناوري(

چكيده طرح:  
شبیه ساز سقوط آزاد، تونل باد عمودي است كه سرعت جريان هوا در آن حدود 200 تا 250 كیلومتر بر ساعت مي باشد 
كه با استفاده از آن مي توان افراد در محوطه پرواز آن شناور شوند. اين حالت مشابه حركت سقوط آزاد از هواپیما توسط 
چتربازان مي باشــد. با استفاده از اين طرح مي توان مرحله اول چتربازي )سقوط آزاد( را به خوبي آموزش داد. اين مرحله 
حدود ســي ثانیه طول كشــیده و از زمان خروج از هواپیما يا بالگرد شروع شــده و تا زمان باز كردن چتر ادامه دارد. اين 
آموزش بســیار سخت است و مربیان در آسمان به ســادگي نمي توانند اين آموزش را بدهند. ولي با استفاده از اين طرح 
مي توانند اين آموزش را به خوبي و با فرصت مناســب و در شرايط ايمن انجام دهند. همچنین هزينه استفاده از اين طرح 

حدود 5% سقوط آزاد مي باشد كه بسیار مقرون به صرفه است. 
تونــل باد عمودي داراي اجزاي نازل، توري محافظ، محوطه پرواز، ديفیوزرها، فن و ورودي آنها مي باشــد. با كنترل 
سرعت دوراني فن مي توان سرعت جريان هوا در آن را تنظیم نمود. پايه علمي اين طرح، مكانیك سیاالت و آيرودينامیك 
مي باشــد. به منظور دســت يابي به طرحي مناسب، در ابتدا پس از نیازســنجي، طراحي مفهومي انجام شد. پس از انجام 
طراحي مفهومي، ناشــناخته هاي علمي طرح، مشخص شــد كه به پژوهش بیشتری نیاز است. از ناشناخته هاي طرح در 
ارتباط با كاهش هزينه ســاخت تونل باد بود كه در نتیجه مطالعات بیشتری در خصوص كاهش طول نازل، كاهش افت 

فشار توري محافظ، طراحي فن، زاويه هاي ديفیوزر، النه زنبوري و غیره انجام گرفته است.

دكتر محمد علي اردكاني درجه دكتري خود در مهندســي هوافضا را از دانشــگاه  نیهون توكیو – ژاپن در سال 1376 
دريافت نمود. ســپس به عنوان عضو هیات علمي پژوهشــكده مكانیك سازمان پژوهشــهاي علمي و صنعتي ايران به 
پژوهش، نوآوري و توســعه دانش در زمینه كاري خود پرداخته اســت . اين پژوهشگر نوآور اجراي بیست و يك عنوان 

طرح پژوهشي و نیمه صنعتى، تالیف چهار عنوان كتاب 
و چاپ ســى و نه عنوان مقاله در مجالت معتبر داخلي 
و خارجي و راهنمايي و مشــاوره بیست عنوان پايان نامه 

دانشگاهي را در كارنامه علمي خود دارد.


