Hoe long ziin ovon-

tuurliike ingenieurs
ol bezig mel het
verwezenliiken von
hun droom, de vliegende, comPutergestuurde qutomobiel? Worden ze
gedreven door
proktische doelstellingen, zools het onïlopen von files? Of willen ze de
science-fiction uit stripverholen noor een non-fictieÍ
stodium ombuigen. voor Poul Moller liikï die droom
werkeliikheid ie worden.
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E IDEALE MAATSCHÀPPIJ, verpakt in een

high-tech-j

asj e,

is niet alleen de droom van technici met toekomswisie'
Aldous Huzley (Brave NewWorld), Ian Fleming (]ames
Bond 007), George Orwell (1 984) enJohn Irving (deWereld volgens Garp) schreven alien met.graagte over een

,*.rr.oÀ *oon-werkverkeer,

spectaculaire ontsnappin-

gen aan de vijand of shopping per luchtÍiets' De pop[.o"p., Queen en IJ2 maakten er ook gebruik van in
hu n surrealistische videocliPs.
De Àmerikaanse technicus Paul Moller (so), oud
NASA-astronaut, houdt zich - minder dromerig - inmiddels al 26 jmr bezig met de onwv'ikkeling van- een
verticaal opstijgend toeitel vanuit zijn research and de',relopmenicenire in Davis, Californië. Tot dusver investeeràe hij zo'n / 50 miljoen en 500.000 werkuren in zijn
droo-. Iilaar zijn bedrijf Moller International verwacht
uiteindelijk een grote.rlucht te nemen. Niet in de laatste
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plaats via zijn Europese vestigiging LuroFlight in Àmstelveen en Hilversum, dat onder leiding staatvan directeur Hendrik ten Cate. Die is al bezig opties uit te delen,
maar afleveringzalnogenige jaren op zich laten wachten. Toch lijkt het vliegauto-concept realiseerbaar, al

zullen de luchwaartautoriteiten het toestel nog luchtwaardig moeten verklaren.
Proefnemingen verkeren echter in een vergevorderd stadium. Dat moet wel, want niet alleen de Amerikanen, maar ookJapanse ingenieurs toverden soortgelijke onnverpen van hun tekentafel, al dan niet gecombineerd met straalmotoren uit de huidige verkeersvliegtuigen.

Science Fiction-cornpetitie
EuroFlights Hendrik ten Cate over uitvinder Paul Moller: ,,Hij is niet de enige die zich met dit concept bezig
houdt, maar wel het verst gevorderd. Moller maakt voor
de aandrijving gebruik van het Duitse wankelmotorprincipe, dat vroeger in de grotere modellen van het
merk NSU toepassing vond en nog steeds de Mazda
RX-7 over 's heren wegen leidt. Daar is het ook een afgeleide versie van. In het noorden van Canada worden deze
wankelmotoren gebruikt in zogenaamde,,snow-scooters". De wanlelmotor heeft veel voordelen boven de
zuigermotor, want hij heeft minder bewegende delen, is
compacter en kan op verschillende soorten brandstof
draaien", aldus Ten Cate.

Àl

eerder ontwikkelde Moller met succes de ,,Su-

pertrapp MuÍfler", een fluisterturbine voor de autoracerij. Ten Cate:,,Daarin heeft hij een voorsprong, omdat de
Amerikanen streng letten op milieunormen en geluidsniveaus. Op deze voordelen heeft hij patenten verkregen
en daarmee een grote voorsprong op andere, soortgelljke
projecten inJapan". Nu al breekt een science-fictioncompetitie los.
Vorig jaar beleef<le Paul Moller zijn eerste proeË
vlucht door met zijn protorype, de M(o11er)-200, tot 12
meterhoogte op te stijgen.Daarmeewordtnu getest. Het
actuele model, deM-400Volanter, is nog nietin delucht
geweest, omdat men nog bezigis metwindtunneltests en
montage van de computersystemen", legt Ten Cate uit,
,,maar ik verwacht dat de eerste vlucht begin 1993 zil
plaatsvinden".
De M-400 is vooral bedoeld voor de dienswerlenende sector. Dat heeft eigenlijk de hoogste prioriteit.
Ten Cate: ,,We willen een volmaakt produkt presenteren, dat ook ingezet kan worden bij de dienstverlening,

zoals politie, brandweer, ambulance, milieudelicten,
snelheidsovertredingen, reddingsoperaties en nieuwsgaring."
Het toestel kon op basis van theoretische omschrijvingen van het ontwerp nog niet luchnvaardig worden
verklaard door de FAA, de Amerikaanse luchtvaart-autoriteit.'Wel heeft die speciaal voor dit eerste toestel in
zijn soort regels opgesteld. Moller verwacht rond 1995
goedkeuring van de M-400.
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EuroFlight heeft alvast zelf nvee opties genomen.
Qua prijs gaat Paul Moller ervan uit dat de eerste exemplaren aan het bedrijfsleven zulfen worden verkocht tegen vooralsnog astronomische prijzen. ,,De richtprijs
van de eerste M-400 zal ongeveer /300.000,- bedragen,
gelijk aan een exclusieve automobiel", aldus Ten Cate.
,,Dat is wij prijzig, maar later wi1 Moller zakken naar
als streefprijs, wanneer na hetjaar 2000 de

"/100.000,M-400 in serieproduktie wordt genomen."

Dat is nogal wat. Ten Cate: ,,Moller heeft nu 7ó inschrijvingen op de M-400 en de eerste 100 exemplaren -

buiten die 76

-

gaan naar de

NASAvoor militaire doel-

einden." Gegarandeerde afzet dus. EuroFlight probeert
50 exemplaren in twee jaar te verkopen na de introductie. ,,Het eerste model dat naar deBenelux komt zal worden geïntroduceerd met een spectaculaire opstijgshow
vanafvliegveld Lelystad, waar ook een onderhoudsfaci-

liteit voor

de

M-400 zal komen".

Drie uur van lJtrecht naar Barcelona

De M400 in definitieue uorm,

zij het

tto! nt íunuouw.

De Moller 400 VTOL (vertical take-off and landing) zal
vier personen kunnen vervoeren en wordt aangedreven

Voor ile aanilijuing
zorgen acht wankel-

door acht krachtige wankelmotoren van elk tso pk.

motoretl

een flinkeJeep. Het geluidsniveau zalrietboven de ó5
decibel uiikomen, 30 procent lager dan dat van een

sporffliegtuigie.
De oorspronkelijhe
M200 steep

feilloos
-op.

Iu,Iet

uoigiaar

tiaalf

mcter

ilit prototype

wordt nu getest.

De à.hi-oto."tt worden in vier gondelsystemen
eebouwd. die met de schoepen tegen elkaar in draaien'

ontstaat dan een neerwaartse druk die je met
speciaal ontwikkelde vinnen kunt besturen' Het motorgèloid h.ft zichzelf zo enigszins op."
de
,,Het is vrij uniek wat Moller bedacht heeft, want
wankelmotor was bijna afgeschreven". aldus Ten Cate'
langs de weg,
,Je kunt met de tvt-+OO gé*ooo tanlen
isveel
gemakkeLjíegrijden en dr.r*... opi.i.j,gen. Dat

IDrr.doo.

helikoptàr of vliegtuig. Er zitten wieltjes
taxiën van de garage naar het opkunnen
onder om t.
stijgplatform."

keidan b5

Daarmee kan het vlieg-/voertuig een topsnelheid beha10'000 footof3050 meterhoogte'
lenvan ó55 km/uur op-..t",
een tankinhoud van 230 liter
Ziin actieradir, ,oo
.,itob.rodrtof 1450 km zijn, ongeveer de afstand
Utrecht-Barcelona' Dat zou met een kruissnelheid van
570 km,/uur bijna drie uur vliegen zlin.
De M-40ö weegt I I 40 kg. Lengte, breedte en hoogte bedragen 550, 27 d et 1 80 cm, ongeveer even groot als

een

Elektronische lucLt-snelweg
De M-400 krljgt drie boordcomputers en moet volgens
het Global fótitiorri.tg System (GPS) kunnen vliegen'
Ten Cate:,,Voor drta hebje het GPS-systeem, bekend in
de zeevaart en bij modeine verkeersvliegtuigen als de
Franse Arbus t-izo." De M-400 is gemakkelijk te bedienen met rlvee besturingssricks voor hoogte en richiort.rr.r.otacie van de vlucht
dng, waarbij navigatie
"o
*.Ë.g.g",r.i, *oà..t oP twee videoschermen' De bertooà.i/piloot voert coördinaten in het GPS-systeem,
dat 2+ satËllieten omvat en die in een baan om de aarde
ziinlworden gebracht. GPS bepaalt niet alleen de geogiaÍisch. poriti. ,r".t het voertuig,-maar ook de lengte,

.i

hoog.. boven de g.ond ,ls-ede werkelijke
hoogte, snelheià en bewegingsrichdng van de M-400'

Ë.."dt.

luchtruim en creëert een
Ten Cate verder, ,'Bijgaat
highway",
soort ,,electronic
voorbeeld van Los Angeles naar San Francisco toetsje
,,GPÉ zoekt dan de weg door het

foot in, het toestél zoekt zijn hoogte en vliegt daar
naar toe. GPS creëert dus luchtwegen, die op geringere
hoogten dan gebruikelijk liggcn' zodat het normale
lucÈwerkeer diar niet mè. *ordt geconfronteerd' In ons
land mag men boven de 300 meter vrij vliegen' Met nog
kleinere".rliegtuigen is dat onder de 300 meter, behalve
boven milita-"ire [ebieden en bij luchthavens' In de VS
t 2.000

kunnen genoeg [ucht*egen gecreëerd worden om Per
GPS er ro.rtuigen van A naar B te kunnen versturen"'
denkt Ten Cate.
Hoe dan ook, deze vinding van Paul Moller zou je
(bijna) realistisch kunnen noemen. Met als enige kantteÈ."*g dat het boven bestaande luchthavens te druk is
or.r .àok nog een intensief M-40o-verkeer aan toe te
voegen. ysldlports met een op-pgrvlakte van slechts
t*rï[r.i..kr.ttà meter (meer heeft de M-400 niet nodig)
zijn voldoende en Passen ook in een bestaande infrast"ructuur. Zodat niast een militaire toepassing of gebruik door hulpverleners enjustitie de zakelijke enprivé-vliegerij -.i d..rli.g..rde auto prakdsch uiwoerbaar
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