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,,Rijden op Luelr:r'
Zou Autorijden zonder wielen in de toekomst mOlelijk ziJn.

vraagt HAN BQUVY

D. wi.lloz. wegen ven Kuçher
Ii::LADierika zijD: op bet ogenblik de

research li!dlilli:lgen van verscbi11ende
autonlob1eIfabr1eken druk doende om te
onderzoekeD in hoeverre het mogelljk
mu zijn om voertuigen te- construeren
die :ticlitelf kurinIm. voottbeWegen :wn-
der dat rtllleiide wiêlèJl hierbij een 1l00d~
zakelijke. drage:ri.de en dèbtinggevenile
:fu:ilétie moe:teiI.v~ .

Andrew A. KUcher, engirieering ell n'!~
searIlh vice,.presid.ent van Ford heeft
enige tijd geleden tegenover journaHsten
het een en ander over deze materie ver-
teld en Zélfs experimentele modellen ge-
toond; doch hehalve bij Ford denkt

men ook elders émSUg over dezé pro~
bleinen na. CUI .Reynolds, een ingenie\u'
uit Detroit, heeft op een driedaagse ver-
gaderiilg: van :automobièlontwerpers:
eveneens plannen in deze richting open-
baar gemaakt.

De idee@n van Ford en van Carl Rey~
wilds ve:t8clillJ.en prin¢ipiee1 m sterk.
dat techIiisehe vergelijking onmogeIijk
is, met uitzöndering álleen van het
idee om een voertuig te kunnen makèn
;w:g,der wielen.

De Fordconslrwrteur Kucher stelt
zich ongeveer het volgeDde voor, bier
dan natuurlijk populair en. slmp11stiscll
voorgesteld. Hij wil een vóèrtuig la_
"gUlden" over een lucbtfilm en de wa-
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van de rail vrijgehouden worden Rem-
men zou kwmen geschieden dool" de
reactiemotor "om te keren" of door rem-
klappen in waterbakken.

Voor een hangende monorail zouden
snelheden van 300 mijl/uur niets bijzon-
ders zijn.

Tot zover ongeveer de voorlopige me-
dedelingen.

Jn de .eerste plaats zouden wij willen
opmerken dat de toepassing van een
luchtfilm tussen twee onderling bewe-
gende media. om deze van elkander ge-
scheiden te houden en de wrijvingsweer-
stand praktisch tot nul terug te bren-
gen. in het geheel geen nieuw idee is.
Men heeft dit vooral in laboratoria reeds
tientallen jaren geleden met succes ge-
daan met assen en lagers die veelvouden
van 10_000 omwentelingen per minuut
moesten draaien en waarbij normale
smeermiddelen volkomen raatden.

Het zwakste punt van een eventuele
uitvoering is de geleide rail. want wij zijn
tegenwoordig meer ingesteld op vervoer-
middelen welke geen geleidingsinrich-
ling nodig hebben.
Doe Reynolds wil rüden zonder wielen.

earl Reynolds uit Detroit gaat van
een geheel ander standpunt uit. Hij wil

DU i~ de auto zonder wielen zoals earl Rellnols die in de toekomst mogelijk acht.
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Het omgekeerde theekopschoteltje.
waaronder Luchf wordt geblazen.

een voertuig bijvoorbeeld bij de vier
hoekpunten optillen met behulp van naar
beneden gerichte straalmotoren, Hierbij
is bet mogelijk om de wagen veel hoger
op te tillen, zelfs zo hoog als wenselijk
mocht zijn. Door de straalmotoren te
richten kan de wagen voortgestuwd, ge-
richt of geremd worden..

Men zou zich met deze auto zonder
wielen ook over een wateroppervlakte
kunnen voortbewegen enz.

Voor de hoogteregeling en voor het
aanhouden van een horizontale houding
van het voertuig wordt gedacht aan een
elektronische inrichting. De gedachte
van Reynolds is zeer zeker absoluut uit-
voerbaar en - zij het dan ongecarros-
seerd - hebben dergelijke scheppingen
ook reeds ,,gevlogen". Laat ons maar
eens denken aan de militaire proefne-
mingen met door verticale straalmoto-
ren opstijgende bemande platformen. Ook
raketten stijgen loodrecht omhoog om

Toepassing van een luchtfilm
tussen twee onderling bewe-
gende medin, om deze van el-
kaar gescheid= te houden- en
de wrijvingsweerstand prak-
tisch tot nu! terug te bren-

later een meer horizontale baan te gaan
volgen.

Voor zover wij het kunnen beoorde-
len zullen wij echter allen voorlopig nog
wel op normale wielen blijven voort-
rollen, want een dergelijk vervoer begint
"luchtvaart" te worden en voorlopig
lijkt het absoluut uitgesloten dat de
lucht zou kunnen worden "vrijgegeven"
voor individuele vervoermiddelen. Tjonge
wat zou dat een botsingen gaan geven!
En stelt u zich ook eens voor dat iemand
op een 30 meter boven de grond plotse-
ling geen benzine meer zou hebben ot
dat er een straalmotor stuk gaat. Geef ons
dan voorlopig nog maar onze vier wie·
len onder onze auto's en laat ons nog
maar rustig voortrijden op de lucht van·
onze luchtbanden.

Maal', de gedachte ill er van meer dan
één zIjde: wie kan op dit tijdstip zeggen
of ze in de toekomst niet in uitvoerbare
vorm zal kunnen worden verwezenlijkt?

gen is niets nieuws. In tabora-
tenia heeft men dit teeds 10.11.9
gedaan met assen, die veeh,ou-
den van 10.000 omwentelingen
per minuut moesten d'T4o.ien en
waarbij normale smeermidde-
len volkomen faalden.
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