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Indoor skydiven wordt steeds populairder als groepsactivi-
teit en sport. Een terugkerend probleem in skydive tunnels 
is een laagfrequente drukfluctuatie die het vliegcomfort 
van de consument sterk aantast. Deze drukfluctuatie wordt 
veroorzaakt door de opening in de wand, die als ingang 
van de tunnel fungeert. Vergelijkbare effecten kunnen bij-
voorbeeld worden geobserveerd bij het autorijden met een 
open dak- of zijraam. Bestaande oplossingen zijn gericht 
op vortexgeneratie aan de voet van de opening, maar heb-

ben als nadeel de uniformiteit van de stroming negatief te 
beïnvloeden door de formatie van een groot zog.[2]. Een 
groot zog stroomafwaarts van de opening heeft een nega-
tieve invloed op de vliegcapaciteiten in de tunnel en de 
efficiëntie in het kader van energiegebruik.

In mijn afstudeeronderzoek heb ik me gericht op het vin-
den, simuleren en valideren van een verbeterde techniek in 
het kader van vliegcomfort en vermindering van het ener-
giegebruik. Het onderzoek is zodoende gefocust op het 
vinden van een ontwerp voor City Sky-dive Utrecht 
(figuur 2) waarbij de tunnelprestatie niet vermindert en 
het comfort verbetert. Dit is onderzocht met gevalideerde 
computational fluid dynamics (CFD) en metingen.

De drukfluctuatie wordt veroorzaakt door het volgende 
flowmechanisme. Het oprollen van de afschuiflaag over de 
opening veroorzaakt een periodische formatie van wervels, 
die zich door de opening voortbewegen en botsen met de 
geometrie van de holte. Door de botsing van deze wervels 
ontstaan drukgolven, die stroomopwaarts bewegen. De 
drukgolven versterken de wervels, waardoor een “feed-
back” mechanisme ontstaat (zie figuur 1) [1]. Door het 
feedback mechanisme neemt de intensiteit van het effect 
toe, waardoor de situatie sterker wordt beïnvloed. 

Uit het afstudeeronderzoek is gebleken dat de geluidsdruk 
en het feedback mechanisme kan worden gereduceerd 
door de opname en extensie van een vorm zoals gevisua-
liseerd in figuur 3 (noot: de optimale vorm kan voorals-
nog niet worden vrijgegeven). Het middels gevalideerde 
CFD analyses aangetoond positieve effect van dit ontwerp 
is dat de intensiteit van de wervels wordt verminderd 
door het reduceren van het feedback mechanisme.

Bij metingen op locatie is gebleken dat geluidsdrukreduc-
ties tussen de 10 en 20 dB zijn behaald voor alle kritieke 
tunnel snelheden, hetgeen in een significante verbetering 
in het vliegcomfort resulteert. Daarnaast laat CFD zien 
dat de grote van het zog wordt verkleind met 5%, het-
geen een verbetering van zowel het energiegebruik als 
vliegcapaciteit tot gevolg heeft.  n
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