
TU Delft-project Talaria 
De fysica van een eenpersoons vliegmachine

Al eeuwenlang droomt men 
ervan om te kunnen vlie-
gen. De afgelopen decennia 
is het voor de doorsnee 
persoon steeds gemak-
kelijker geworden om het 
luchtruim te verkennen. Te-
genwoordig vliegen iedere 
dag bijna twaalf miljoen 
mensen met commerciële 
vluchten naar hun bestem-
mingen, maar wat nou als 
het ook mogelijk zou zijn 
om jezelf als eigen piloot 
door de lucht te vervoeren 
naar je bestemming?
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 P
roject Talaria, opgezet 
door studenten van de TU 
Delft, werkt aan persoonlijk 
luchtvervoer dat voor ieder-

een beschikbaar moet worden. Het 
plan van Talaria is om eind 2018 een 
vliegmachine te bouwen waarmee 
je je eigen piloot kunt zijn, zonder 
luchthavens of toeslagen voor het 
inchecken van je bagage. Het appa-
raat zal in staat zijn om verticaal op te 
stijgen en te landen, langer dan dertig 
minuten te vliegen en een topsnelheid 
van meer dan tachtig kilometer per uur 
te bereiken. Tijdens een vlucht van 25 
minuten wordt 10,4 kWh verbruikt aan 
elektrische energie.
Talaria is niet het enige project dat 
dit ambitieuze doel voor ogen heeft. 
Teams van over de hele wereld werken 
eraan om de lucht te vullen met ap-
paraten die het stadsvervoer voor altijd 
zullen veranderen. Vliegen over de 
ochtendspits, het afleveren van nood-
voorraden op moeilijk bereikbare plek-
ken, een vogelperspectief hebben over 
de stad Machu Picchu van de Inca’s, de 
mogelijkheden van het apparaat zijn 
eindeloos.
De echte uitdaging voor persoonlijk 
luchtvervoer zit in haar beperkingen: 
om het apparaat in een stedelijke 
omgeving te gebruiken, moet het com-
pact, veilig en geluidsarm zijn.

Compacte aandrijving
Een praktisch persoonlijk luchtver-

voermiddel moet zo goed als overal 
op kunnen stijgen en landen zonder 
de omgeving hierbij lastig te vallen of 
te veel ruimte op te eisen. Het eerste 
prototype van Talaria, de Hermes One, 
maakt daarom gebruik van een con-
traroterend coaxiaal rotorsysteem met 
een diameter van 2,56 meter, waarbij 
elke rotor in tegengestelde richting om 
dezelfde as draait. Het contraroterende 
systeem maakt het gebruik van een 
staartrotor, wat een vereist onderdeel 
is van elke monorotor helikopter, 
overbodig. 

Inclusief passagier weegt de Hermes 
One ongeveer 210 kg en heeft een 
stuwkracht van ongeveer 2060 N nodig 
om te blijven zweven; bij het stijgen 
natuurlijk meer. Voor een rotor met 
een diameter van 2,56 meter vertaalt 
dit zich in een benodigde disk load, de 
ratio van massa tot het oppervlak dat 
de rotorbladen beslaan, van onge-
veer 21 kg/m2. Dit is meer dan twee 
keer zoveel als die van een doorsnee 
helikopter en zorgt voor twee grote 

uitdagingen. Ten eerste vereist het 
natuurlijk een veel hoger vermogen 
van het aandrijfsysteem. Ten tweede 
zorgt een hoge disk load voor een veel 
grotere neerstroomsnelheid. Deze 
laatste kan gemakkelijk worden afge-
schat. De rotor induceert een lucht-
stroom door de rotorschijf, ook wel 
de geïnduceerde snelheid genoemd (fi-
guur 1, rechts). Door de arbeid verricht 
door de rotors, de kinetische energie 
van de neerstroom en de stuwkracht 
te bepalen, kan worden aangetoond 
dat de neerstroomsnelheid twee keer 

de geïnduceerde snelheid is [1]. Voor 
genoemde diameter van 2,56 m zou dit 
resulteren in een gemiddelde neer-
stroomsnelheid van 29 m/s, geen licht 
briesje! Als de diameter van de rotor 
kleiner wordt, zullen de disk load en 
neerstroom alleen maar toenemen. De 
studenten van Project Talaria onder-
zoeken momenteel innovatieve manie-
ren om de neerstroom te manipuleren, 
zodat een veilig vertrek niet al te veel 
hoedjes wegblaast.
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Figuur 1. Links: lichte helikopters hebben een veel lagere disk load en hogere zweefefficiëntie dan voertuigen met een kantelrotor 
of verticaal opstijgende voertuigen. Talaria’s Hermes One heeft een disk load die te vergelijken is met zware helikopters en tandem 
rotoren zoals de Chinook [3]. Rechts: elke rotor induceert een snelheid die bijdraagt aan de neerstroom (downwash). De complexe 
interacties tussen de rotors aan de boven- en onderkant zorgen ervoor dat de geïnduceerde snelheden niet gelijk zijn en afhangen van 
de geometrie en rotatiesnelheid van de rotors. De gemiddelde neerstroom voor een willekeurige propeller kan worden berekend met 
de theorie over impuls met behulp van de stuwkracht, dichtheid van de lucht en de dwarsdoorsnede van de schijf.
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“De echte uitdaging voor 
persoonlijk luchtvervoer zit in 

haar beperkingen”
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Stille aandrijving
Net als bij vliegtuigvleugels kunnen de 
punten van de bladen een werveling 
creëren door het verschil in de druk op 
de boven- en onderkant van een blad. 
Roterende bladen hebben een wis-
selwerking met wervelingen die zijn 
achtergelaten door een vorig blad wat 
tot een klapperend geluid leidt, de zo-
genoemde blade-vortex interaction (BVI). 
Momenteel wordt er veel onderzoek 
gedaan naar nieuwe methodes om de 
BVI te reduceren en rotors stiller te ma-
ken. Een van de makkelijkste manieren 
om de geluidssterkte te verlagen is het 
verbreden van de rotorbladen. Door 
de verhouding tussen het oppervlak 
van een blad en de schijf die het bij 
een omwenteling beslaat, ook wel de 
‘rotorsoliditeit’ genoemd, te vergroten 
kan het aantal toeren per minuut dat 
nodig is om de benodigde opwaartse 
kracht te leveren worden verlaagd. Het 
verlagen van het toerental zorgt zowel 
voor een snelheidsverlaging aan het 
bladpunt, als voor een vermindering 
van de BVI, wat allebei tot een zwakker 
geluid leidt. Een simpele analogie kan 
worden gemaakt door een vergelijking 
te maken tussen de bladen van een bu-
reauventilator en een speelgoeddrone. 
De ventilator heeft grote bladen en 

ondanks dat deze langzaam draaien, 
kunnen ze toch veel wind genereren. 
De bladen van een drone zijn in tegen-
stelling tot de ventilator veel dunner 
en draaien veel sneller, maar maken 
hierdoor wel meer geluid.
Een groter bladoppervlak zorgt ook 
voor een groter gewicht, wat weer 
resulteert in een groter vereist aandrijf-
vermogen. Er zal dus een afweging 
moeten worden gemaakt tussen de ef-
ficiëntie en het geproduceerde geluid. 
Als oplossing heeft Talaria een ontwerp 
met twee driebladsrotors die met 1200 
toeren per minuut draaien. Dit ontwerp 
zal een bladdoorgangsfrequentie 
hebben van 120 Hz en nog steeds vol-
doende stuwkracht genereren. Het lage 
brommende geluid bij deze frequentie 
(of lager) heeft de voorkeur boven een 
hoog zoemend geluid van bijvoorbeeld 
een drone.

Modelleren
Uit onderzoek blijkt bovendien dat het 
wijzigen van de vorm van de uiteinde 
van de bladen de BVI vermindert [2]. 
Het is een hele klus om de complexe 
aerodynamische en aero-akoestische 
interacties te modelleren om de vorm 
te optimaliseren. Modelleermethodie-
ken voor numerieke stromingsleer van 

hoge kwaliteit kunnen duizenden uren 
rekentijd vergen en toegang tot een su-
percomputer vereisen. Hierdoor zijn de 
methodes van lagere kwaliteit beperkt 
tot tweedimensionale aannames. 
De studenten van Project Talaria von-
den dit een uitstekende gelegenheid 
om met professionele programma’s te 
leren werken zoals ANSYS Fluent en 
Exa PowerFLOW. Aangezien de licen-
ties van deze programma’s beperkte 
tijd geldig zijn, heeft het team eerst een 
onderzoeksproject gestart met nuttige 
programma’s met minder uitgebreide 
functies om de rotorprestaties en de 
geluidsoverlast te schatten.
Aangezien de industrie voor per-
soonlijk luchtvervoer zich wereldwijd 
ontwikkelt, zal er steeds meer on-
derzoek nodig zijn om zulke nieuwe 
apparaten te optimaliseren. Project 
Talaria trotseert deze uitdagingen met 
veel enthousiasme. Het project begon 
in november 2017 en Talaria is nu al het 
eerste prototype op ware grootte aan 
het bouwen. Op dit moment worden 
de componenten geproduceerd om een 
volledig elektrische model te maken. 
De testresultaten van dit model zullen 
begin 2019 worden gepubliceerd. Als 
je de voortgang wilt volgen en de eerste 
testvluchten wilt bekijken, neem dan 
een kijkje op hun website: https://tala-
ria.aero.

Trevor Gast is de oprichter van Talaria, een 
team van studenten dat zich inzet voor het 
bouwen van een éénpersoons vliegmachi-
ne. Hij verhuisde van de Verenigde Staten 
naar Nederland om luchtvaart- en ruimte-
vaarttechniek te studeren aan de TU Delft.

De vertaling is gedaan door Gianluca de 
Bruin.
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Figuur 2. Numerieke stromingssimulaties gemaakt met Exa PowerFLOW™. Dit toont aan 
dat aan de uiteinden van de bladen wervelingen en turbulente luchtstromen ontstaan. 
Deze simulaties worden gebruikt om een schatting te maken van de rotorprestaties en 
het geluidsniveau.
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