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Inleiding 

In het voorliggende NLR Activiteitenverslag 2016 dat in het kader van de vraaggestuurde programmering voor de 

overheid is uitgevoerd wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Kennis voor Beleid (KvB) 

Dit betreft middellange termijn onderzoek (twee tot vijf jaren) op het gebied van economische en 

maatschappelijke vraagstukken van significant belang voor het bedrijfsleven en andere sectorpartijen 

(inclusief TKI-samenwerkingsprojecten) en op het gebied van beleidsvraagstukken van de overheid. 

 Kennis als Vermogen (KaV) 

Dit betreft lange termijn onderzoek (langer dan vijf jaren), op initiatief van het NLR, gericht op het in stand 

houden en ontwikkelen van kennis die het NLR in staat stelt toekomstige industriële vragen en beleidsvragen 

te kunnen beantwoorden; vragen die nog niet helder of slechts ten dele zijn gearticuleerd.  

 Faciliteiten als Vermogen (FaV) 

Dit betreft de ontwikkeling van de grote onderzoeks- en testfaciliteiten, benodigd voor het (kunnen) 

uitvoeren van bovengenoemde programma’s enerzijds en van onderzoeksopdrachten voor industrie, civiele 

en militaire luchtvaartoperators en overheid anderzijds.  

De grote onderzoeks- en testfaciliteiten (Faciliteiten als Vermogen) en de kennis van het NLR (Kennis als Vermogen) 

worden ingezet in de gehele Kennis voor Beleid-programmering inclusief PPS-samenwerkingsprojecten. 

Kennis als Vermogen en Faciliteiten als Vermogen ondersteunen het vraaggestuurde KvB-programma dat gekoppeld is 

aan de roadmaps “Aeronautics Manufacturing and Maintenance” en “Space” van de Topsector HTSM. 

In het deelprogramma Kennis voor Beleid is de vraagarticulatie van de betrokken departementen leidend op basis van 

de thema’s (topsectoren en maatschappelijke thema’s) met bijbehorende kenmerkende activiteiten waarlangs de 

vraagprogrammering en financiering van het onderzoek bij de kennisinstellingen zullen plaatsvinden. De thema’s 

waarbij het NLR als betrokken kennisinstelling staat genoemd en de betrokken regievoerende ministeries zijn: 

 Thema (topsector) High Tech Systemen en Materialen (EZ) 

Dit deelprogramma wordt vastgesteld op basis van de onderzoeksonderwerpen die worden gespecificeerd 

tijdens de tweejaarlijkse open kennisarena’s in het kader van de uit de kennisarena te resulteren update van 

de roadmap Aeronautics Manufacturing and Maintenance van de Topsector HTSM. 

PPS-samenwerkingsprojecten met grootbedrijven en MKB’s worden op de kennisarena geïnventariseerd. 

Dit proces vindt plaats met goedkeuring van het ministerie van Economische Zaken.  

 Thema (maatschappelijk thema) Logistiek en Mobiliteit (IenM) 

Dit deelprogramma wordt opgesteld in nauw overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

In samenwerking met dit ministerie worden workshops georganiseerd waarop de ontwikkelingen op het 

gebied van logistiek en mobiliteit worden vastgesteld. 

 Thema (maatschappelijk thema) Defensie (Def) 

Dit deelprogramma wordt opgezet in nauw overleg met het ministerie van Defensie. Op basis van 

besprekingen in de Defensie-kennisnetwerken worden jaarlijks onderzoeksonderwerpen gedefinieerd die 

worden vastgelegd in contourprogramma’s die een looptijd hebben van vier of vijf jaren. 

 

In het deelprogramma Kennis als Vermogen wordt rekening gehouden met marktomstandigheden die door de 

Nederlandse industrie onder andere worden geuit op de bijeenkomsten van de NLR Adviescommissies en Adviesraad. 

Het KaV-programma wordt uitgevoerd op basis van advies dat verkregen is van deze adviesorganen. Tijdens de 

voorjaarsvergaderingen van commissies en raad worden de KaV-werkzaamheden van het afgelopen jaar besproken en 
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worden door de commissieleden op verzoek van het NLR mogelijke nieuwe onderwerpen aangereikt voor toekomstig 

onderzoek dat wordt opgenomen in het onderzoeksprogramma voor het volgende jaar. Het concept van dit nieuwe 

programma wordt vervolgens in de najaarsvergaderingen van Adviescommissies en Adviesraad besproken. 

In het deelprogramma Faciliteiten als Vermogen wordt de ontwikkeling gepresenteerd van de grote onderzoeks- en 

testfaciliteiten. Het NLR bezit een groot aantal faciliteiten dat wordt gekenmerkt door een ruime veelzijdigheid. 

Ondanks dat de financiering van de faciliteiten onder druk staat wordt erkend dat de beschikbaarheid van de 

faciliteiten noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van het Kennis voor Beleid-programma.  

Ook de FaV-werkzaamheden worden van advies voorzien van de Adviescommissies en de Adviesraad door middel van 

dezelfde procedure als voor de KaV-programma’s. 

Trends in de lucht- en ruimtevaartsector, economische en maatschappelijke vraagstukken van het bedrijfsleven en 

andere sectorpartijen en beleidsvraagstukken van de overheid staan aan de basis van het lange termijn onderzoek van 

het NLR. De kennisgebieden waarin het NLR actief is worden bepaald door de huidige of toekomstige marktvraag van 

zowel industrie als overheid. Het NLR wil als kennisintegrator de gehele keten van windtunneltesten tot het beproeven 

van nieuwe concepten in de lucht met zijn expertise kunnen bedienen. 

In de komende jaren zal door het NLR meer aandacht worden besteedt aan dit laag TRL (2-4) onderzoek. Daartoe zullen  

jaarlijks twee à drie onderzoekslijnen (met een looptijd van maximaal vier jaren) worden gestart op het gebied van voor 

de luchtvaart relevante nieuwe ontwikkelingen en trends die zich aandienen. De activiteiten in de onderzoekslijnen 

vinden plaats in het kader van het KaV-programma. Het laag TRL-onderzoek zal door een multidisciplinair team van vier 

à vijf medewerkers worden uitgevoerd. 

In het voorliggende NLR Activiteitenverslag 2016 worden per NLR-programma de in het afgelopen jaar uitgevoerde 

werkzaamheden beschreven, inclusief highlights. Waar van toepassing worden wetenschappelijke artikelen en 

patenten aangegeven. 
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1 NLR-programma voor Kennis voor Beleid: 
Topsector – High Tech Systemen en Materialen 

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. 

Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie, 

internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken. 

De Nederlandse hightechsector is een sterk internationaal georiënteerde, kennisintensieve sector, waar veel 

onderzoek plaatsvindt en hoogwaardige producten en diensten worden ontwikkeld. Daarnaast zit in bijna alle 

producten van tegenwoordig een stukje technologie, wat de impact van de sector nog groter maakt. 

De sector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke 

uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, duurzame energie, veiligheid en klimaatverandering, 

met technologieën die in Nederland stevig geworteld zijn: micro-/nano-elektronica, nanotechnologie, fotonica, 

geavanceerde materialen en productie, en halfgeleiders. 

De markt voor Nederlandse hightechproducten en -diensten ligt voor het grootste deel in het buitenland. Dit is een 

groeimarkt, vooral op wereldschaal. Kernambitie van “Holland High Tech” (het 'TKI' - Topconsortium voor Kennis en 

Innovatie - voor de hightechsector als bedoeld in het topsectorenbeleid) is om Nederland door innovatie en 

exportgroei internationaal tot de top te laten blijven behoren, en wereldwijd een cruciale bijdrage te leveren aan het 

oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De Nederlandse hightechsector heeft de ambitie de export te verhogen 

tot 74,6 miljard euro in 2025, en de productie tot 182 miljard euro. 

Holland High Tech wil door de krachtenbundeling van bedrijven, kennisinstellingen en overheid in de Nederlandse 

hightechsector excellent onderzoek laten doen, zorgdragen voor voldoende goed geschoold bèta- en technisch 

opgeleide mensen en de export bevorderen. Holland High Tech heeft als prioriteiten: 

1. Stimulering van publiek-private samenwerking (PPS); 

2. Toename investering in onderzoek; 

3. Vergroten van de betrokkenheid van mkb-bedrijven; 

4. Versterken van de internationale samenwerking in R&D; 

5. Zorgen voor voldoende bèta- en technisch opgeleide mensen;  

6. Holland High Tech nationaal en internationaal profile 

 

Holland High Tech verzorgt de kennis- en innovatieagenda voor de hightechsector en organiseert de uitvoering van de 

agenda's voor Human Capital en Internationalisering. Hierin wordt samengewerkt met de Holland High Tech-partners. 

De kennis- en innovatieagenda voor de topsector HTSM bestaat uit roadmaps opgesteld door gezamenlijke teams uit 

de gouden driehoek met experts uit grote bedrijven, mkb, universiteiten, TO2-instituten, NWO en ministeries. 

In iedere roadmap wordt ingegaan op zowel de maatschappelijke uitdagingen als de economische relevantie van het 

deelgebied, op de prioriteiten en de valorisatie van het onderzoek, op de partners en het proces waarmee de 

roadmap onderhouden wordt, en op de voorziene onderzoekinvesteringen in publiek-private samenwerking. 

Voor het NLR zijn de volgende twee roadmaps van direct belang: Aeronautics - technologie en innovatie voor groener 

en veiliger vliegen: aerostructures, motor-subsystemen en -componenten, onderhoud, reparatie en revisie, 

vliegtuigsystemen en nieuwe materialen, en Space - ontwikkeling van producten voor satellieten en 

lanceervoertuigen, nieuwe producten en diensten op basis van satellietdata in landbouw, voeding, water, energie en 

logistiek. 
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Kennis voor Beleid-onderzoeksprogramma: 
Topsector High Tech systemen en Materialen 

Het NLR koppelt de programmering van de kennisprogramma’s van KvB HTSM aan de roadmaps van de 

Topsector HTSM. De vijf aeronautics onderzoekslijnen van KvB HTSM zijn, naast relevante koppeling met andere 

roadmaps en regionale initiatieven, één op één gekoppeld aan de vijf innovatiethema’s van de roadmap 

Aeronautics Manufacturing and Maintenance. Het zesde kennisprogramma Space van KvB HTSM is gekoppeld aan de 

drie focus areas van de roadmap Space. 

Dit is weergegeven in de onderstaande figuur. KvB HTSM heeft twee ingangen: enerzijds de op de roadmaps van de 

Topsector HTSM gebaseerde ingang en anderzijds de al langer bestaande KvB-ingang met de zes kennisprogramma’s: 

1. Aerostructures; 

2. Engine subsystems and components; 

3. Maintenance, Repair and Overhaul (MRO); 

4. Aircraft systems; 

5. Future concepts; 

6. Space. 
 

In de hierna volgende secties worden samenvattingen op projectniveau van deze programma’s gegeven. 
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Generieke robotcel als onderdeel van de Automated Composites 

Manufacturing Pilot Plant voor onderzoek naar Robot-Based Composites 

Manufacturing 

1.1 Aerostructures 

Het doel van het programma is invulling 

geven aan de roadmap Aeronautics 

Manufacturing and Maintenance 

(thema: Aerostructures) en de  

roadmap Space (focus area: High-tech 

space systems and components) van de 

Topsector HTSM. 

Ook gaat het om het opbouwen van 

kennis die kan worden ingezet bij het 

ontwikkelen van nieuwe innovatieve 

constructieve concepten en 

geautomatiseerde fabricageconcepten 

voor civiele en militaire vliegtuigen die 

voldoen aan de door vliegtuigbouwers 

opgestelde targets met betrekking tot 

kosten en gewicht (zie de onderstaande projecten TAPAS 2, TOICA, AirTN Nextgen en Composite Braces). Verder is het 

van belang om kennis op te bouwen die kan worden ingezet bij het ondersteunen van innovatieve fabricageconcepten 

door het uitvoeren van digitale simulaties (zie de projecten MAAXIMUS, NIPSE, Thermal modelling and analysis). 

Om de Nederlandse overheid en industrie ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen bij beleidsvorming 

(zie de projecten CAPPADOCIA en Sterktemethodieken voor het “Handbuch Strukturberechnung”) en concurrerende 

productontwikkeling is innovatie noodzakelijk op het gebied van “Direct Manufacturing” technieken zoals 

“Selective Laser Melting” voor metalen, composiet materialen (bijvoorbeeld nieuwe thermoplasten, structureel textiel 

zoals vlechten), nieuwe fabricageprocessen zoals vacuüm harsinjectietechnieken (zie het project E-BREAK), 

perstechnologie en “Automated Fibre Placement” (zie het project TAPAS 2) . 

1.1.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structure 
(TAPAS 2) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures  

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting In het TAPAS-programma zijn verschillende onderzoeken gaande betreffende 
de fabricage en het ontwerp van thermoplastische vliegtuigonderdelen.  

Omschrijving Ter ondersteuning van een groot aantal Nederlandse bedrijven is het TAPAS- 
programma opgestart. Hierin worden verschillende onderwerpen voor de 
fabricage van thermoplastische onderdelen onderzocht en verder 
doorontwikkeld. 
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Highlights Verschillende mechanische testen zijn uitgevoerd op gridversterkte panelen. 
Fabricage-experimenten voor dikwandige thermoplasten producten zijn 
uitgevoerd door een prototype van een thermoplasten bovenligger van een 
motorgondel (pylon) te maken met een fibre placement machine. Er is een 
ontwerp gemaakt van een vleugelhuidveld met gestuurde vezelbanen (leg de 
vezels in lijn met de belastingen). Dit huidveld is vervolgens gemaakt om te 
demonstreren dat gestuurde vezelbanen mogelijk zijn in thermoplastisch 
materiaal. Ontwerpgereedschappen zijn ontwikkeld om ontwerpers uit 
verschillende bedrijven samen te kunnen laten werken om snel 
voorontwerpen voor toekomstige thermoplasten producten door te kunnen 
rekenen. 

Wetenschappelijke artikelen Fibre steered skin design of composite thermoplastic horizontal stabilizer 
torsion box, 5th Aircraft Structural Design Conference, 2016. Tevens 
uitgegeven als rapport NLR TP-2016-265 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/FP7-project: Thermal Overall Integrated 
Conception of Aircraft (TOICA) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures  

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Vliegtuigbouwers en toeleveranciers werken samen aan de behavioural 
digital aircraft voor het ontwerp van vliegtuigen. Deze nieuwe digitale 
werkwijze vereist zowel multidisciplinaire modelleer- en 
simulatievaardigheden als samenwerkingsvaardigheden over meerdere 
bedrijven.  

Omschrijving Het doel is een nauwkeurige en integrale benadering te verkrijgen van de 
thermische huishouding van vliegtuigen, gegeven het toenemend gebruik 
van composiet en elektrische systemen. De innovaties ondersteunen de 
Nederlandse industrie bij de ontwikkeling van composiet producten en 
elektrische systemen in een thermisch uitdagende omgeving. 

Highlights Er zijn geïntegreerde simulatiemodellen van thermisch gedrag ontwikkeld. 
Daartoe zijn nieuwe surrogaat modelleermethoden in NLR’s MultiFit tool 
toegepast en is een ontwerpstudie uitgevoerd met een gekoppeld thermisch 
stromingsconstructie model van een vleugelvoorkant (aanliggend aan de 
brandstoftank). Het werk aan gedetailleerde systeemmodellen voor koeling 
van elektronica door warmtepijpen en vloeistofkoeling in combinatie met 
een warmteput is afgerond. Ook is een demonstrator van vloeistofkoeling 
voor elektronica gereedgekomen. De collaborative engineering component is 
door het NLR verzorgd: tool ketens zijn met hulp van NLR’s Brics-technologie 
over meerdere partners gedistribueerd om diverse tools te koppelen voor 
simulatie en optimalisatie van thermisch gedrag. 

Wetenschappelijke artikelen  Reducing Thermal Influence of a Bleed Pipe Near a Composite Fuel Tank 
Wall, Proceedings European Aeronautics Science Network (EASN) 
Conference 2016. Ook verschenen als NLR TP-2016-419; 

 Streamlining Cross-Organisation Product Design in Aeronautics. 
Proceedings European Aeronautics Science Network (EASN) Conference 
2016. Ook verschenen als NLR TP-2016-377; 

 Collaborative Engineering Technologies Enabling Multi-Partner Thermal 
Analysis In Early Design Stages Of Aircraft. Proceedings ECCOMAS 
Congress 2016. Ook verschenen als NLR TP-2016-087. 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  EU/FP7-project: More Affordable Aircraft through 
eXtended, Integrated and Mature nUmerical Sizing 
(MAAXIMUS) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het afsluitende jaar van dit achtjarige project om een full-scale composiet 
romppaneel van een 'widebody' vliegtuig te maken en te testen is door het 
NLR bijgedragen aan het virtual testing programma en de correlatie/validatie 
van de testresultaten. 

Omschrijving Het doel van het NLR was om kennis op te bouwen over het gedrag van 
composiet materialen in dragende constructies, in dit geval rompen en 
romppanelen. In de vorm van publicaties en meetings is de verworven kennis 
met de Nederlandse industrie gedeeld. De kennis die het NLR heeft 
opgedaan is doorontwikkeld in onder andere de ACM Pilot Plant. 

Highlights Er is een full-scale composiet romppaneel van een 'widebody' vliegtuig 
gemaakt en getest. Het NLR was medeverantwoordelijk voor het ontwerp 
van een groot romppaneel met ramen en met een optimalisatie in 
vezelrichting van composietlagen. De verfijning van de composiet lay-up 
definitie van de skin, de stringers en enkele frames is ontworpen in het zeer 
gedetailleerde eindige-element model van het full-scale demonstrator- 
paneel. Het NLR heeft ook gewerkt aan de virtual testing analyses ter 
voorbereiding van de fysieke test om de belastingen te bepalen die in de 
test rig aangebracht moeten worden.  

Wetenschappelijke artikelen Validation and Correlation Of Aircraft Composite Fuselage Structure Models 
Preliminary Results. Proceedings ECCOMAS Congress 2016. Ook verschenen 
als NLR TP-2016-172. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/H2020-project: Novel Integration of Powerplant 
System Equipment (NIPSE) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Voor een betere en verdere integratie van het voortstuwingssysteem en de 
nacelle is onderzoek nodig naar optimale ‘space allocation’ van de 
geoptimaliseerde motor en de nacelle, en naar de daaruit volgende 
warmtehuishouding. Systemen die dichter op elkaar zijn geplaatst kunnen 
namelijk slechter hun warmte kwijt. De NLR software tool NEAT (Next 
generation engine Equipment Allocation Tool) die hiervoor ontwikkeld wordt 
bestaat uit een generiek deel en een NIPSE-specifiek deel. 

Omschrijving Het onderzoek richt zich op een tijd- en kostenbesparende integratie van het 
voortstuwingssysteem en de nacelle van een vliegtuigmotor. Het doel van 
het NLR is om innovatieve wiskundige algoritmen te ontwikkelen waarbij 
apparatuur en bekabeling optimaal is verdeeld in een ruimte die beperkt van 
omvang is. In het NIPSE-project is die beperkte ruimte een vliegtuigmotor. 
De digitale tool NEAT moet de optimale plaatsing en routing van apparatuur, 
kabels en leidingen in de nacelle van een Ultra High Bypass Ratio engine 
faciliteren. 
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Highlights De eerste basisversie van NEAT is geïmplementeerd en wordt bij Safran 
geëvalueerd. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  AirTN Nextgen (EU Coordination & Support Action) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het AirTN Nextgen-project richt zich op de versterking van de samenwerking 
tussen de nationale en regionale onderzoeks- en innovatieprogramma’s in 
Europa. Het NLR participeert namens Nederland. Op deze manier is 
informatie tijdig beschikbaar voor een breed publiek in Nederland. 

Omschrijving Het doel van de NLR-deelname aan AirTN Nextgen is het Nederlandse 
onderzoeks- en innovatiebeleid binnen Europa te promoten en aansluiting te 
behouden bij de ontwikkeling van simulatiekennis die past bij verdere 
integratie van functionaliteit in vliegtuigen en kostenbesparing in 
vliegtuigontwikkeling. Dit is ook van belang voor de competitiviteit van de 
Nederlandse industrie. 

Highlights Het NLR heeft de goedbezochte AirTN workshop over ‘Virtual Testing and 
Certification’ georganiseerd. Het subthema was ‘Multidisciplinaire industriële 
problemen met laag vertrouwen in de simulaties en met uitgebreide 
experimentele verificatie’. Dit is een belangrijk thema in het Europese 
onderzoek en van groot belang voor de competitiviteit van de Europese en 
daarmee Nederlandse luchtvaartindustrie. Het ministerie van Economische 
Zaken is ondersteund om het Nederlandse onderzoeks- en innovatiebeleid 
uit te dragen in de AirTN Nextgen-brochure over de nationale en regionale 
programma’s. Er is een nieuwe publieke AirTN-website verschenen 
(hyperlink: “http://airtn.eu/”). Er zijn vijf Engelstalige nieuwsbrieven 
gepubliceerd waarin telkens de komende Europese events breed onder de 
aandacht zijn gebracht. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Composite Braces 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Ter verbetering van de kwaliteit van vlechtlagen voor composiet onderdelen 
zijn testen en verbeteringen uitgevoerd op de geleidepunten in een 
vlechtmachine. 

Omschrijving In dit programma is de invloed onderzocht van vlechtparameters (hoek van 
het vlechtscherm, positie van het vlechtscherm, hoogte van de 
draadspanning en afwikkelhoek van de geleide punten in de vlechtmachine) 
op de uiteindelijke kwaliteit van een vlechtlaag. 

Highlights Testen zijn uitgevoerd met koolstofvezel met en zonder twist, met 
verschillende oppervlaktebehandelingen van geleidepunten en bij 
verschillende vezelspanning. De invloed van deze variabelen op de 
beschadiging is onderzocht. Naar aanleiding van de testen zijn ogen en 
geleidepunten verbeterd waardoor beschadigingen verminderd worden. 
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Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/FP7-project: Coordination Action Pro 
"Production, Avionics, Design" on Cost-efficiency in 
Aeronautics (CAPPADOCIA) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures  

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting De Nederlandse industrie is in EU-verband actief in het Cost-Efficiency 
domein van Aeronautics en Air Transport. De vraag is hoe de definitie van 
volgende EU-programma’s zo aangestuurd kan worden dat de voor de 
Nederlandse industrie belangrijke onderwerpen, zoals composieten en 
avionica-certificatie, voldoende aandacht krijgen. De Coordination Action 
CAPPADOCIA gaat strategische aanbevelingen doen aan de EU voor het 
onderzoeksbeleid om gaten in het onderzoekslandschap te dichten en 
belemmeringen op innovatiegebied op te heffen. Door de NLR-deelname kan 
Horizon 2020 worden beïnvloed in het belang van de Nederlandse industrie. 

Omschrijving CAPPADOCIA richt zich op de ondersteuning van ACARE Werkgroep 2 op het 
gebied van Competitiviteit in zijn rol van adviseur ten aanzien van het 
Europese onderzoeks- en innovatiebeleid voor de luchtvaart. CAPPADOCIA 
onderneemt activiteiten om jaarlijks strategische aanbevelingen aan de 
werkgroep en de Europese Commissie te doen. In het bijzonder betreft dit de 
technische domeinen airframe design systems and tools, productie en 
onderhoud, en avionics en voortstuwing. 

Highlights Onder leiding van het NLR is gewerkt aan een hoofdstuk over opkomende 
innovatietrends in het rapport met de strategische aanbevelingen van 
CAPPADOCIA. De NLR-inbreng voor dit hoofdstuk is verzameld uit contacten 
met NLR-collega’s, gesprekken met externe belanghebbenden en interviews. 
Vooral de CAPPADOCIA-workshops tijdens de jaarlijkse EASN-conferentie en 
bij een Factories-of-the-Future conferentie over lucht- en ruimtevaart 
leverden veel inbreng op. De strategische aanbevelingen van CAPPADOCIA 
zijn door de ACARE werkgroep 2 meegenomen in de lopende activiteit om de 
Europese Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (SRIA) te 
actualiseren. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Thermal modelling and analysis 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures  

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Om de boutkrachten ten gevolge van thermische belastingen in 
vliegtuigconstructies te voorspellen is een gekoppeld thermo-mechanisch 
model nodig. De start is gemaakt met het importeren van het mechanische 
model van een cilinder en de ARAMIS-verplaatsingsresultaten in FEM tools 
voor het vergelijken van verplaatsingen en het tunen van de boutstijfheden. 

Omschrijving Het doel van het onderzoek is om de boutkrachten ten gevolge van 
thermische belastingen in vliegtuigconstructies te kunnen voorspellen door 
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een gekoppeld thermo-mechanisch eindige-elementen model. Met een 
thermisch model kan de temperatuurverdeling in de constructie voorspeld 
worden. Deze temperatuurverdeling kan vervolgens als thermische 
randvoorwaarde worden gebruikt in het mechanische model, zodat, 
samen met mechanische randvoorwaarden en belastingen, de spanningen 
en boutkrachten in de constructie kunnen worden voorspeld. 

Highlights De temperatuurvoorspelling van het thermische model van de cilinder komt 
goed overeen met de meting die in het verleden is uitgevoerd.  
De opgedane kennis over thermo-mechanische modellering kan bijvoorbeeld 
worden gebruikt in het ontwerp van de-icing en anti-icing middelen voor 
vliegtuigen of andere toepassingen waarbij er sprake is van een grote 
thermische gradiënt en materialen met een groot verschil in thermische 
uitzettingscoëfficiënt wat kan leiden tot hoge boutkrachten. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/FP7-project: Engine Breakthrough Components 
and Subsystems (E-BREAK) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het project E-BREAK heeft tot doel de ontwikkeling van de volgende 
generatie vliegtuigmotoren mogelijk te maken door key elementen verder te 
ontwikkelen. Het NLR heeft in dit programma onder andere de hoge 
temperatuur composietdelen ontwikkeld voor één van de onderzochte 
motoronderdelen. 

Omschrijving Door het ontwikkelen van nieuwe constructieve details en toepassing van 
lichtgewicht materialen kunnen gasturbines voor de vliegtuigbouw worden 
ontwikkeld die minder brandstof verbruiken en beter te onderhouden zijn. 

Highlights In 2016 heeft het NLR de ontwikkeling van de hoge temperatuur composiet- 
onderdelen voor de Composite Hybrid Unison Ring (CHUR) afgerond door de 
succesvolle fabricage van de Bismaleimide (BMI)-composietsegmenten. 
Deze zijn gecombineerd met hoogwaardige metalen onderdelen en 
samengesteld verstuurd naar Rolls-Royce. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Sterktemethodieken voor het “Handbuch 
Strukturberechnung” 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.1 Aerostructures 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het project “Handbuch Strukturberechnung” heeft als doel 
sterktemethodieken te standaardiseren. Het NLR draagt op uitnodiging bij 
aan dit Duitse project. Ook partijen uit Zwitserland en Oostenrijk nemen 
deel. 

Omschrijving Het NLR neemt deel aan dit Duitse project. Het NLR draagt bij aan het 
vaststellen van de methodieken die worden opgenomen in het 
sterktehandboek voor de Duitstalige vliegtuigindustrie: 
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“Handbuch Strukturberechnung”. Het HSB wordt alleen verstrekt aan 
partners die hebben deelgenomen. 

Highlights Een aantal sterktemethodieken is vastgesteld. Er is bijgedragen door het 
checken van “rekenbladen” op de volgende gebieden: verdeling van 
boutlasten in lapnaden met meerdere bout/nagel rijen, dwarskrachten en 
torsie van dunwandige constructies, toepassing van de Ritz Methode voor de 
voorspelling van knikweerstand van gekromde dunne platen. Als nieuw 
onderwerp is vermoeiingsdata voor aluminium bij zeer lage 
spanningsconcentratiefactoren geïdentificeerd. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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1.2 Engine subsystems and components 

Het doel van het programma is invulling geven aan de 

roadmap Aeronautics Manufacturing and Maintenance 

(thema: engine subsystems and components). 

De doelstelling is verdieping van kennis van de werking van 

gasturbines, hun prestaties en de belasting op 

componenten, en het verkennen en ontwikkelen van 

analysemethoden en nieuwe technologieën voor 

gasturbines en onderdelen met veel betere prestaties.  

De Nederlandse industrie heeft behoefte aan 

gasturbineproducten met superieure eigenschappen, niet in 

de laatste plaats om de concurrentie met lagelonenlanden 

aan te kunnen gaan. Om potentiële producten te identificeren 

en feasibilities en trade-off studies uit te voeren is een goede 

kennisbasis noodzakelijk van de gasturbine in algemene zin en 

de parameters die de prestaties domineren. Vanuit deze kennis en met geschikte tools, bijvoorbeeld het 

gasturbinesimulatieprogramma GSP, moeten de belastingen op onderdelen van de gasturbine kunnen worden 

gekwantificeerd vanuit een aangereikte eisenset. Leden van de Dutch Aero Engine Cluster (DAEC) hebben zich ten 

doel gesteld om een belangrijke stap voorwaarts te zetten door te investeren in technologie-ontwikkeling en het 

vernieuwen van fabricageprocessen. De ambitie is om meer ontwerpverantwoordelijkheid te nemen en een hogere 

plaats in de toeleveringsketen richting motorfabrikanten te bewerkstelligen. 

1.2.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky-project: Enhanced material lifing 
model for rotating welded structures (LIFEMOD) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.2 Engine subsystems and components 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Er is een nieuw probabilistisch rekenmodel ontwikkeld voor het voorspellen 
van de levensduur van gelaste verbindingen. 

Omschrijving Doel van het LIFEMOD-project was het ontwikkelen van een probabilistisch 
rekenmodel voor het voorspellen van de levensduur van gelaste 
verbindingen. De oude modellen waren zeer conservatief en minder 
realistisch. 

Highlights In een eindpresentatie en aansluitende Workshop is het ontwikkelde 
probabilistische model gepresenteerd en zijn er door 16 GKN-medewerkers 
Workshop cases doorgerekend om vaardigheid met het model op te doen. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Inconel-basisplaat waarin fabricage- 
experimenten worden gecombineerd met 

proefstaafjes om de microstructuur te 
onderzoeken 
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1.3 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) 

Het doel van het programma is invulling geven aan de 

roadmap Aeronautics Manufacturing and Maintenance 

(thema: Maintenance, Repair and Overhaul). 

De doelstelling is het opbouwen en verdiepen van kennis en 

ontwikkelen van methodieken om nieuwe gasturbine-

componenten te ontwerpen en te fabriceren of gebruikte 

componenten te repareren. Ook betreft de doelstelling de 

identificatie en opbouw van kennis van innovatieve 

automatiseringsmethoden en -technologieën om de 

Nederlandse gasturbine-onderhoudsbedrijven zo efficiënt 

mogelijk te ondersteunen. 

Door de toenemende complexiteit en integratie van multidisciplinaire 

hybride systemen in vliegtuigen en helikopters is optimalisatie en automatisering van onderhoudsprocessen steeds 

belangrijker en essentiëler voor de industrie en gebruikers. Samen met de MRO-industrie en gebruikers zal onderzoek 

worden verricht ter ontwikkeling van geschikte technologische oplossingen, tools en methodes. 

1.3.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Fieldlab Campione 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) – 
1.3 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het project Fieldlab Campione voert het NLR activiteiten uit die in drie 
taken zijn onderverdeeld: 1) Condition Based Maintenance (CBM); 
2) Data Security; 3) Kennisdisseminatie. In een latere fase van het project 
worden deze taken geïntegreerd. 

Omschrijving 1. Condition Based Maintenance (CBM): 

 Het toepassen van CBM in de procesindustrie betreft andere 
componenten en materialen dan gebruikelijk in de luchtvaart. 
Typische componenten in dit verband zijn pompen, filters, pijpen, 
kleppen, warmtewisselaars e.d. waarbij het materiaal veelal staal of 
gietijzer is. Het is daarom nodig een inventarisatie te maken van de 
verschillende failure modes en degradatiemodellen en welke factoren 
en parameters daarbij een rol spelen. Hieraan heeft het NLR gewerkt; 

 Het is de bedoeling dat in de Fieldlab-testinstallatie bij Gate 2 een 
aantal sensoren zal worden geplaatst die de benodigde gegevens 
(data) zullen leveren ten behoeve van PHM/CBM-algoritmes. 
Deze sensoren dienen nader te worden gespecificeerd en een 
passende Wireless Sensor Netwerk (WSN)-omgeving met 
bijbehorende hardware, software en draadloze infrastructuur dient te 
worden ontwikkeld. Hieraan heeft het NLR bijdrage geleverd; 

Engine replacement parts 
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 Ten behoeve van CBM-ontwikkeling dienen PHM/CBM-algoritmes te 
worden ontwikkeld en gevalideerd en zullen referentie testdata-sets 
ter beschikking dienen te worden gesteld aan de verschillende 
Campione-projectpartners. Het NLR werkt aan het verwerven van 
referentie testdata-sets, met name vanuit de PHM-Society en het 
NASA Ames Research Center; 

 Het NLR heeft kennis van het degradatiegedrag en de levensduur van 
actuators in de luchtvaartwereld. Onderzocht wordt of deze kennis 
ook voor pompen en kleppen in de procesindustrie toepasbaar is. 
De eerste verkenning is verricht met als deliverable een technische 
presentatie voor een binnenkort te houden workshop; 

 Een interessant CBM-concept is de uitwerking van een zogeheten 
Plug & Play Plant: leveranciers van subsystemen in een 
procesinstallatie leveren hun componenten aan de asset owner of 
service provider met ingebouwde en robuuste CBM-infrastructuur 
(WSN, standaard dataprotocollen, LORA-connecties e.d.). Het NLR 
werkt aan het ontwerp en de technische uitwerking van een dergelijk 
concept, uit te testen in het Gate2 Fieldlab in Rijen; 

2. Data Security: 

 De start is gemaakt met de daadwerkelijke implementatie van een 
security schil om een Internet of Things-opstelling. Daarvoor is de 
nodige hardware aangeschaft om een eigen NLR-interne 
proefopstelling te realiseren; 

 De opstelling is gerealiseerd zonder security lagen en op basis van een 
enkelvoudige datastroom. 

3. Kennisdisseminatie: 

 Ten behoeve van de activiteiten voor de werkpakketten Data Security 
en Kennisdisseminatie is een (intern) Plan van Aanpak opgesteld; 

 Om de awareness van de Campione-partners te verhogen wordt een 
workshop ‘veilig samenwerken’ voorzien. De verwachting is dat de 
Campione-partners behoefte hebben om ‘up-to-speed’ te raken voor 
wat betreft security en het op een goede manier uit wisselen van 
gegevens. 

Highlights 1. Condition Based Maintenance (CBM): 

 Opstellen van een plan van aanpak voor de CBM-activiteit binnen het 
Fieldlab Campione; 

 Opstellen van de presentatie: “Health monitoring en Condition Based 
Maintenance in vliegtuigsystemen”. 

2. Data Security: 

 Aanschaf van hardware;  

 Realisatie van de proefopstelling om het proces van het genereren van 
sensordata tot het analyseren van de verkregen data te simuleren. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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1.4 Aircraft Systems 

Het doel van het programma is invulling geven aan de  

roadmap Aeronautics Manufacturing and Maintenance 

(thema: Aircraft systems). 

De luchtvaart is aan voortdurende verandering 

onderhevig door de invoering van nieuwe functies, 

nodig om aan de meest recente eisen op het gebied van 

regelgeving, capaciteit, milieu en passagierscomfort te 

kunnen voldoen. Nederland telt een aantal industriële 

spelers die op wereldniveau actief zijn op het gebied van 

Aircraft Systems en zich moeten kunnen onderscheiden 

van hun concurrenten. Ten behoeve van het 

waarborgen van een competitieve, lange termijn positie 

in de toeleveringsketen moeten Nederlandse ondernemingen hun zelfscheppende “design en build” competenties 

versterken. De Nederlandse industrie heeft de ambitie om ook in de toekomst systeemcomponenten te kunnen 

blijven toeleveren aan internationale vliegtuigprogramma’s. Elektrische installaties aan boord van vliegtuigen zullen in 

de komende jaren significante wijzigingen ondergaan, en vliegtuigsystemen zullen een steeds crucialere rol vervullen 

aan boord van vliegtuigen.  

1.4.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  EDA-project: Advanced Low Observable Materials 
and Structures (ALOMAS) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.4 Aircraft Systems 
(Topsector High Tech Systemen en Materialen 
(HTSM) – 1.1 Aerostructures) 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting In het EDA-project ALOMAS werkt het NLR aan de ontwikkeling van radar-
absorberende materialen en radar-absorberende structuren. 
De ontwikkeling van materialen richt zich op schuim-materialen en 
composiet met magnetische micro-deeltjes, en honingraten en foldcores met 
absorberende resonantieringen.  

Omschrijving Bij aanschaf van materieel voor Defensie zal in toenemende mate gelet 
worden op de elektromagnetische (EM) eigenschappen van materialen, 
structuren en antennes in verband met low-observability voor vijandige 
radars. Voor het maken van keuzes in materieelinvesteringen is EM-kennis 
van nieuwe radar-absorberende materialen en structuren nodig. 

Er zijn proefstukken ontwikkeld van schuim met magnetische micro-deeltjes 
en van honingraten met absorberende resonantieringen. De proefstukken 
zijn getest met betrekking tot radar-absorberende eigenschappen waarvoor 
het NLR een meetopstelling heeft ontwikkeld. 

Optimalisatie van vliegtuigbekabeling is één van de 
onderwerpen in het KvB-programma Aircraft Systems 
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Schuim met magnetische micro-deeltjes is gebruikt voor het ontwerp van 
een demonstrator, te weten een generieke radar-absorberende voorrand 
van een vliegtuigvleugel. De demonstrator wordt gebruikt voor het 
ontwikkelen van kennis op het gebied van het fabricageproces van radar-
absorberende structuren en voor het valideren van elektromagnetische 
simulatie tools voor de berekening van de radarsignatuur van radar-
absorberende structuren. 

Highlights  Er zijn proefstukken verkregen van radar-absorberend Aramid-schuim 
met magnetische micro-deeltjes; 

 Er is geëxperimenteerd met het persen van korte tapes (chopped tape) 
ten behoeve van het toevoegen van radar-absorberende materialen aan 
structuren; 

 Met behulp van elektromagnetische simulatie tools zijn ontwerpen 
gemaakt van honingraten en foldcores met absorberende resonantie- 
ringen.Een conceptontwerp van een radar-absoberende vleugelvoorrand 
is opgesteld.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  RPAS-ontwikkelingen 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.4 Aircraft Systems 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Standaardisatie van eisen te stellen aan piloten van onbemande vliegtuigen 
en ontwikkeling van beheerssysteem voor onbemande luchtruimgebruikers, 
beiden ter bevordering van de RPAS-sector in Nederland. 

Omschrijving De onbemande luchtvaart ontwikkelt zich in hoog tempo: de onbemande 
systemen (UAS = Unmanned Aircraft Systems) worden steeds geavanceerder 
waardoor in toenemende mate operationele toepassingen technisch 
mogelijk zijn. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid van andere 
luchtruimgebruikers en van mensen op de grond. Er moeten daarom eisen 
en normen worden gesteld aan het ontwerp en het gebruik van onbemande 
systemen, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte en vliegsnelheid van het 
onbemande vliegruig, het overige luchtverkeer in de buurt, en de aard van 
het gebied waarboven gevlogen wordt. Voor deze beroepssector is het van 
belang dat de ontwikkeling zich niet beperkt tot Nederland, maar zich 
uitstrekt over (minstens) Europa; die eisen en normen moeten daarom 
uniform zijn voor (in ieder geval) heel Europa, waarbij wel rekening 
gehouden wordt met specifieke wensen van diverse lidstaten. 

Highlights Deze activiteiten hebben onder andere geleid tot een EUROCAE-standaard 
om piloten van onbemande vliegtuigen te beoordelen op hun vaardigheid 
om die systemen te bedienen. Ook was het daardoor mogelijk om samen 
met een Nederlandse universiteit en enkele bedrijven een voorstel voor 
onderzoek in te dienen voor een Europees systeem om op lage hoogte veilig 
met kleine systemen te kunnen vliegen, het zogenaamde ‘UTM’ concept 
(UTM = UAS Traffic Management). Als een volgende stap is nu begonnen om 
ook de Nederlandse branchevereniging voor deze sector, DARPAS, daarin te 
betrekken. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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1.5 Future Concepts 

Het doel van het programma is invulling geven aan de 

roadmap Aeronautics Manufacturing and 

Maintenance (thema: Future concepts). 

Daartoe wordt kennis opgebouwd over het 

ontwikkelen van nieuwe innovatieve en 

multifunctionele constructies voor civiele vliegtuigen 

die bijdragen aan door overheid opgestelde targets 

met betrekking tot het reduceren van het 

brandstofverbruik en verminderen van de uitstoot van 

schadelijke gassen. 

Het zal om deze doelen te halen en uit het oogpunt 

van concurrentiekracht noodzakelijk blijven om onderzoek te doen naar energiezuinige concepten voor vliegtuigen 

Een significante brandstofbesparing kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door over te gaan op innovatieve 

vleugeltechnologieën (active flow control, laminar flow technologie, aero-servo-elasticiteit, etc.) of naar efficiëntere 

propellers en turbofans. Een significante geluidsvermindering aan de bron kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door 

zowel het propeller- en motorgeluid als het “airframe noise” te reduceren door onder ander integrale ontwerp-

optimalisatie. Daarnaast wordt binnen de roadmap onder andere onderzoek gedaan naar nieuwe materialen 

(bijvoorbeeld self-healing of multifunctional) en RPAS-integratie. Voor dit onderzoek is de juiste simulatie tooling 

nodig die vaak ontwikkeld of uitgebreid moet worden. Hieronder wordt door middel van korte projectbeschrijvingen 

nader ingegaan op het onderzoek en de daarbij benodigde tooling. In hoofdstuk 1.5.1 – NLR-werkzaamheden worden 

de projecten in meer detail beschreven. 

De Integrated Technology Demonstrator Smart Fixed Wing Aircraft (SFWA) in het ‘EU level 3’ Clean Sky-programma 

richtte zich op de R&T-onderwerpen voor grote verkeersvliegtuigen. De focus in SFWA lag op die R&T-onderwerpen 

die zijn gerelateerd aan laminaire stroming op de hoofdvleugels en aan innovatieve staartconcepten inclusief 

contra-roterende open rotoren.  

In 2016 is de Clean Sky SFWA ITD grotendeels afgerond. Achtenhalf jaar intensieve samenwerking met de Nederlandse 

industrie in het raamwerk van het zogenoemde NL Cluster heeft geleid tot vele innovaties en de daarbij benodigde 

kennisopbouw: 

 een slimme stuurklep voor zakenvliegtuigen passend bij laminaire stromingsvleugels; 

 inzicht in akoestisch-thermische vermoeiing van geluidsafschermende horizontale staartvlakken van 

zakenvliegtuigen; en  

 innovatieve bekabelingsconcepten. 

 

De Nederlandse innovaties zijn getoond op air shows en op de slotvergadering van SFWA. De innovaties voor 

zakenvliegtuigen zijn ook meegenomen in de Clean Sky-evaluatie van de bereikte milieudoelstellingen voor 

zakenvliegtuigen. Het NLR heeft in 2016 tevens de werkzaamheden afgerond aan innovatieve reken- en testmethoden 

voor de constructie van de stuurklep, voor de akoestische vermoeiing van panelen in het horizontale staartvlak en 

voor thermisch gedrag en elektromagnetische compatibiliteit van bekabeling. 

Er is met meettechnologie bijgedragen aan de SHIELD-demonstrator, de tweede grote demonstrator van SFWA voor 

de geluidsafscherming door het horizontale staartvlak, waarvan de testen in december 2016 zijn afgerond. Mede door 
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de NLR-bijdragen is de Nederlandse industrie volop in beeld bij de vliegtuigbouwers met innovatieve producten 

(vliegtuigkleppen, vliegtuigstaarten en bekabeling) passend bij de komende nieuwe vliegtuigtypes. 

In het project Rekenroostergeneratie ENFLOW is gewerkt aan twee verbeteringen van het generatieproces van het 

multi-blok rekenrooster; een belangrijk en tijdrovend onderdeel van numerieke simulaties. Ten eerste is het opdelen 

van de ruimte in blokken verder geautomatiseerd door essentiële stappen te integreren. Ten tweede is de kwaliteit 

van de rekenroosters verbeterd. Dit heeft geleid tot een significante verbetering van het simulatieproces met een 

verkorting van de doorlooptijd van berekeningen, wat weer tot een efficiëntere inzet van ENFLOW zal leiden. 

Het project Laser Coating Removal (LCR) bevindt zich met betrekking tot de NLR-werkzaamheden nog in het 

beginstadium. Er zijn gesprekken met Airbus gevoerd. Ook zijn de eerste vermoeiingstesten succesvol uitgevoerd om 

vertrouwen te krijgen dat het proces de vermoeiingseigenschappen van aluminium niet verslechtert. 

Het doel van het PropMat-project is om een methode te verkrijgen die nauwkeurig de rotor-gebonden tonen uit een 

geluidssignaal kan filteren. Daartoe is een beknopt literatuuronderzoek uitgevoerd, en op basis daarvan is een 

methode geïmplementeerd, een zogeheten Vold-Kalman filter. Het filter blijkt uitstekend te werken. Met name de 

interactietonen, die niet met meer conventionele methoden gefilterd kunnen worden, blijken hiermee goed bepaald 

te kunnen worden. 

1.5.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky-programma: JTI Smart Fixed Wing 
Aircraft (Clean Sky ITD SFWA) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.5 Future Concepts 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Na achtenhalf jaar intensieve samenwerking met de Nederlandse industrie 
via het zogenoemde NL Cluster is het Clean Sky-project SFWA afgerond. 
Mede door de NLR-bijdragen is de Nederlandse industrie volop in beeld bij 
de vliegtuigbouwers met innovatieve producten (vliegtuigkleppen, 
vliegtuigstaarten en bekabeling) passend bij komende nieuwe vliegtuigtypes. 

Omschrijving Het doel van het project is om innovaties te bewerkstelligen tot TRL 5 en 
TRL 6 betreffende de integratie van passive flow, active flow, en load control 
technologies voor zogeheten Smart Wing concepts, en tevens de integratie 
van nieuwe concepten op het gebied van Power-Plant, Empennage en 
Rear-Fuselage large aircraft en business jets. De innovaties zijn aangetoond 
via demonstrators. 

Highlights Deze langdurige Nederlandse samenwerking heeft geleid tot veel innovaties 
in samenwerking met belangrijke klanten zoals Airbus en Dassault Aviation: 
een slimme stuurklep voor zakenvliegtuigen passend bij laminaire 
stromingsvleugels, inzicht in akoestisch-thermische vermoeiing ten gevolge 
van geluid in afschermende horizontale staartvlakken van zakenvliegtuigen, 
innovatieve bekabelingsconcepten en een flexibele arm voor transfer van 
elektrische kabels en perslucht. De Nederlandse innovaties zijn getoond op 
air shows. De innovaties voor zakenvliegtuigen zijn ook meegenomen in de 
algehele Clean Sky-evaluatie van de bereikte milieudoelstellingen voor 
zakenvliegtuigen. Met betrekking tot de genoemde innovaties heeft het NLR 
de werkzaamheden afgerond aan bijbehorende ontwerp-, reken- en 
testmethoden voor akoestische vermoeiing van panelen en ten aanzien van 
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thermische en elektromagnetische eigenschappen van compacte bekabeling. 
Tevens is met meettechnologie bijgedragen aan de SHIELD demonstrator, 
de tweede grote demonstrator van SFWA, voor de geluidsafscherming door 
het horizontale staartvlak, waarvan de testen in december 2016 zijn 
afgerond. 

Wetenschappelijke artikelen Crosstalk between Wire Pairs above a Composite Ground Plane, International 
Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC Europe, 2016. 

Patenten - 

 
Algemene gegevens 

Titel  Rekenroostergeneratie ENFLOW 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.5 Future Concepts 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Er is gewerkt aan de efficiëntie en de kwaliteit van de rekenroostergeneratie. 

Omschrijving Voor het uitvoeren van aerodynamische berekeningen met Computational 
Fluid Dynamics (CFD)-methoden gebruikt het NLR het in eigen beheer 
ontwikkelde CFD-systeem ENFLOW. Naast de methode voor 
stromingsberekeningen bevat dit systeem ook methoden voor het genereren 
van de benodigde rekenroosters.  

Highlights Er zijn twee verbeteringen van het generatieproces van de multi-blok 
rekenroosters ontwikkeld. Ten eerste is het opdelen van de ruimte in 
blokken verder geautomatiseerd door twee essentiële stappen te integreren: 
het genereren van de grenslaagblokken aangrenzend aan de geometrie en 
het genereren van de blokken in het resterende gedeelte van de 
stromingsruimte (op basis van een afbeelding van een Cartesische ruimte 
naar de fysische ruimte). Hierdoor kan de gebruiker in één bewerking de 
blokopdeling genereren voor het gehele stromingsdomein, inclusief initiële 
parametersettings voor het multi-blok rekenrooster en randvoorwaarden 
voor de uiteindelijk stromingsberekeningen. 
Ten tweede is de kwaliteit van de rekenroosters verbeterd door de methode 
voor het gladstrijken van de roosters uit te breiden zodanig dat ook het 
rooster op het oppervlak van de geometrie wordt gladgestreken met behoud 
van de correcte vorm van de geometrie. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 
Algemene gegevens 

Titel  Laser Coating Removal (LCR) test & set-up  

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) – 
1.5 Future Concepts 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting In het kader van dit project wordt het proces geëvalueerd van een robot die 
verf van vliegtuigonderdelen verwijdert met een hoogvermogen laserbron. 

Omschrijving Om het Laser Coating Removal-proces te kunnen gebruiken voor 
luchtvaarttoepassing is kennis van interactie tussen de laserstraal en de verf 
en het substraatmateriaal benodigd. Het NLR stelt, in overleg met OEM´s, 
een programma van certificeringstesten op en voert dit programma uit. 
Er zullen vermoeiingstesten, drie-punts buigtesten en verfadhesietesten 
worden uitgevoerd op gestripte en ongestripte proefstukken. Door de 
resultaten met elkaar te vergelijken zal het effect van laser paint strippen 
inzichtelijk worden gemaakt.  
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Hierbij wordt kennis opgedaan over de verandering van 
materiaaleigenschappen zoals vermoeiingseigenschappen, 
scheurgroeisnelheid, aantasting van de anodiseerlaag of cladlaag, 
restspanningen en oppervlakteruwheden als gevolg van het laserstrippen. 

Highlights Het project bevindt zich voor de NLR-werkzaamheden nog in een 
beginstadium. Ook zijn de eerste vermoeiingstesten succesvol uitgevoerd om 
vertrouwen te krijgen dat het proces de vermoeiingseigenschappen van 
aluminium niet verslechtert. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 
Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and 
UHBR Propulsion System Maturation 
(Partner project PropMat) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.5 Future Concepts 

Jaar 2016 
Zie ook: KaV - Vliegtuigsystemen en vliegproeven en KaV - Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden 

 

Voortgang 

Samenvatting Er is een methode ontwikkeld om het geluid van een contra-roterende rotor, 
zoals gemeten in een windtunnel, te scheiden in breedbandgeluid en tonaal 
geluid. 

Omschrijving Het doel was om een methode te verkrijgen die nauwkeurig de rotor-
gebonden tonen uit een geluidssignaal kan filteren. Daartoe is een beknopt 
literatuuronderzoek uitgevoerd, en op basis daarvan een methode 
geïmplementeerd, een zogeheten Vold-Kalman filter. 

Highlights Het filter blijkt uitstekend te werken. Met name de interactietonen, die niet 
met meer conventionele methoden gefilterd kunnen worden, blijken 
hiermee goed bepaald te kunnen worden. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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1.6 Space 

Het programma “Space”richt zich op de 

roadmap Space zoals opgesteld vanuit de 

topsector HTSM. Daarbij richt het 

programma zich zowel op “upstream” als 

“downstream” aspecten en sluit daarmee 

aan bij de behoefte van nationale bedrijven 

die in de ruimtevaart actief zijn. 

Zowel technologie voor satellietsystemen en 

bijbehorende instrumenten, subsystemen en 

componenten, als het gebruik van de 

satelliet ”payload” data en daarvan afgeleide 

diensten komen aan de orde. Samenwerking 

met de industrie vindt plaats door middel van 

publiek-private samenwerking en opdrachten die met de industrie en/of andere onderzoeksorganisaties worden 

uitgevoerd voor ESA of in het kader van nationale of EU-programma’s. 

1.6.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  CubeSat thermal control with commercially 
available heat pipes 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.6 Space 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Momenteel is de hoeveelheid elektrische energie beschikbaar voor CubeSat’s 
zeer gering (~3W) en om deze reden is eenvoudige thermische geleiding 
door de behuizing van de CubeSat voldoende voor de meeste CubeSat-
missies. Echter, sinds een aantal jaren zijn opblaasbare radiatoren in 
ontwikkeling met als gevolg dat piekenergie tot aan 40W kan worden 
gegenereerd. Deze hogere elektrische energie resulteert in meer waste heat, 
en de huidige technologieën resulteren in te hoge temperaturen binnenin de 
CubeSat.  

Omschrijving De geschiktheid van goedkope, commercieel verkrijgbare heat pipes in 
CubeSats is onderzocht. Hiervoor zijn modellen gemaakt, zijn vries/dooi 
cycles uitvoerd (om te onderzoeken of de heat pipes kunnen stukvriezen) en 
zijn de thermische prestaties uitgebreid onderzocht. 

Highlights Uit het onderzoek blijkt dat de goekope heat pipes erg geschikt zijn voor het 
gebruik in CubeSats.  

Wetenschappelijke artikelen “Design and Testing of Water Heat Pipes for CubeSat Application” 
(peer-reviewed paper ingediend voor de ICES2017 conferentie) 

Patenten - 

 

  

CAD-tekening en foto van de testfaciliteit voor twee-fase 
gepompte koelsystemen 
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Algemene gegevens 

Titel  Big Data Processing & Applications - 
Onboard Payload Data Processing 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.6 Space 

Jaar 2016 

Zie ook: KvB – Logistiek en Mobiliteit – Navigatie en remote sensing, KaV – Ruimtevaartsystemen en 
FaV – Aerospace Systems-faciliteiten 

Voortgang 

Samenvatting Ontwikkeling van een geolocatie-algoritme, gebaseerd op MUSIC, voor het 
bepalen van de invalshoek van signalen. 

Omschrijving MUSIC is een standaardalgoritme dat de invalshoek van signalen kan 
bepalen, maar er bestaan vele varianten. Verschillende varianten zijn in dit 
project uitgeschreven in MATLAB. Een NLR-variant is hieruit ontwikkeld 
(geoptimaliseerd voor rekensnelheid, geheugengebruik en nauwkeurigheid). 
De performance is uitvoerig bepaald. 
Deze NLR-variant van het MUSIC-algoritme is vervolgens uitgewerkt in 
ANSI C om op kleine processoren te kunnen draaien. 

Highlights  Een NLR-variant van het MUSIC-algoritme; 

 De performance is vergeleken met eenzelfde algoritme dat in 
Noorwegen is ontwikkeld en de NLR-variant blijkt nauwkeuriger en 
robuuster te zijn (tegen ruis, spikes, wegvallen van samples). 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Space Systems Engineering - micropomp 
koelsysteem 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.6 Space 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het onderzoek betreft een haalbaarheidsstudie voor een CubeSat-missie om 
een modulair en schaalbaar koelsysteem op basis van micropompen te 
demonstreren in de ruimte.  

Omschrijving De trend is al langer gaande naar (zwermen van) kleinere voordeligere 
satellietconfiguraties met dezelfde of zelf verbeterde capaciteiten als 
klassieke grote configuraties. Dit terwijl met een kortere doorlooptijd van de 
ontwikkeling (en ook kortere levensduur) een snellere hernieuwing van de 
satellietplatforms wordt gerealiseerd. De Nederlandse ruimtevaartindustrie 
en de NLR- ondersteuning leveren een belangrijke bijdrage om de 
Nederlandse ruimtevaartambitie op het gebied van kleine satellietsystemen 
verder uit te bouwen, deels mede dankzij het onderzoek in dit project. 

De kleine satellieten kunnen steeds meer vermogen opwekken en gebruiken. 
Daardoor krijgen ze te maken met warmteproblemen. Onderzoek is verricht 
naar de toepassing en demonstratie van een modulair en schaalbaar 
koelsysteem voor een kleine satellietenmissie (CubeSat). Het koelsysteem 
maakt gebruik van kleine pompjes die de koelvloeistof rondpompen. 
De werking van de pompjes moet gedemonstreerd worden onder 
micrograviteit.  

Voor de analyse van de missie is gebruik gemaakt van de NLR Spacecraft 
Simulator waarin verschillende subsystemen worden meegenomen, 
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zoals standregeling, opwekking en gebruik van elektrisch vermogen inclusief 
warmtedissipatie, en dataopslag/transfer via satelliet/grondcommunicatie 
naar de eindgebruiker.  

Highlights Er is een ontwerp gemaakt van een CubeSat om het micropomp koelsysteem 
te demonstreren in de ruimte.  

Wetenschappelijke artikelen  Paper op het Small Satellites, System & Services Symposium (4S) 
Symposium 2016 (juni 2016): “Payload IN Orbit demonstration (PINO) 
CubeSat Mission”; 

 Presentatie op de NATO AVT-257 conferentie (september 2016). 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Mechanically pumped two-phase loop and 
component development 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) 
– 1.6 Space 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Een twee-fase koelsysteem maakt gebruik van de verdamping van een 
vloeistof, zodat bij een constante temperatuur een grote hoeveelheid 
energie afgevoerd kan worden. Het NLR heeft de afgelopen jaren voor 
diverse klanten dit soort koelsystemen gebouwd. 
Echter, tot nu toe had het NLR niet de beschikking over een twee-fase 
koelsysteem dat gebruikt kan worden als testfaciliteit voor nieuwe 
componenten en modellen. 

Omschrijving In 2015 is een twee-fase testfaciliteit gebouwd. Deze is in dit verslagjaar 
uitvoerig getest en de testresultaten zijn vergeleken met modelresultaten. 
Tevens is een micropomp die geschikt is voor twee-fase systemen gebouwd 
en getest. 

Highlights De testfaciliteit functioneert uitstekend. De testresultaten zijn gebruikt om 
theoretische modellen te valideren. De resultaten hiervan zullen worden 
gepresenteerd in een paper.  

Wetenschappelijke artikelen “Transient modelling of pumped two-phase cooling systems: Comparison 
between experiments and simulations with R134a as refrigerant” 
(peer-reviewed paper ingediend voor de ICES2017 conferentie) 

Patenten - 
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2 NLR-programma voor Kennis voor Beleid: 
Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit 

In de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) formuleert het ministerie 

van IenM strategische kennisvragen voor de belangrijkste thema’s voor de 

toekomst van Nederland. De SKIA vormt samen met andere beleidsnota's de 

basis voor de programmering en prioriteitstelling van onderzoek binnen het 

departement en de kennisinstituten die aan het ministerie gelieerd zijn. 

Daarnaast geeft de agenda – samen met de onderliggende beleidsdocumenten 

– richting aan de onderzoeksprogrammering van het NLR. De agenda richt de 

aandacht en de middelen voor kennis en innovatie op zeven thema’s, waarvan 

vooral “Duurzame mobiliteit” van belang is voor de onderzoeksprogrammering van het NLR. De keuze voor de thema’s 

volgt uit een analyse van trends en ontwikkeling, afgezet tegen ambitieuze doelen van IenM. Nadrukkelijk zoekt IenM 

de samenwerking. Zowel met de sectorpartijen en de kennisinstellingen in de 

Gouden Driehoek als met belangrijke spelers in het buitenland. 

De voor de luchtvaart belangrijkste doelen in de IenM SKIA zijn: 

1) Nederlandse economische kerngebieden zijn blijvend bereikbaar en kunnen wereldwijd met andere stedelijke 

regio’s concurreren; 

2) Personen en goederen kunnen duurzaam, veilig en binnen voorspelbare tijd worden verplaatst, ter land, 

te water en in de lucht. 

Een derde doel dat voor de luchtvaart van belang is, “De energie-, water- en grondstofketens zijn gesloten”, heeft 

betrekking op de ontwikkeling van schone en klimaatvriendelijke alternatieve brandstoffen. Ook hieraan werkt het 

NLR met verschillende partijen samen.  

De eerste twee doelen zijn nader uitgewerkt in de Luchtvaartnota “Concurrerende en 

duurzame luchtvaart voor een sterke economie” en de hieraan gerelateerde kennisvragen 

zijn door het NLR opgenomen in de verschillende programmaonderdelen, gericht op 

innovaties voor versterking van de Nederlandse luchtvaartsector in een internationaal 

speelveld. De kennisontwikkeling die hieruit voortvloeit wordt gebruikt voor het 

beantwoorden van strategische kennisvragen en innovatieopgaven die relevant zijn  voor 

de beleidsontwikkeling van DG Bereikbaarheid  (DGB). Prioriteitsstelling van door het NLR 

uit te voeren onderzoek geschiedt in samenspraak met DGB. Over het algemeen zijn de te 

bereiken innovaties voor de luchtvaart verankerd in de door ACARE opgestelde Strategic 

Research and Innovation Agenda (SRIA) waarmee het Europese onderzoek in Horizon 2020 

geprogrammeerd wordt. Deze uit 2012 afkomstige SRIA zal in 2017 een update krijgen, en 

blijft gebaseerd op het visiedocument 'Flightpath 2050 Europe's Vision for Aviation', 

dat opgesteld is door een aantal topdeskundigen uit de Europese luchtvaart. 

In toenemende mate is luchtvaart in het Europees transport- en mobiliteitsbeleid één van 

de modaliteiten om in korte tijd grote afstanden af te leggen. De 4-hour-door-to-door 

doelstelling is dan ook niet alleen met luchtvaart te bereiken, maar alleen in nauwe 

afstemming met andere modaliteiten. 
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Kennis voor Beleid-onderzoeksprogramma: 
Thema Logistiek en Mobiliteit 

Om de toenemende concurrentie het hoofd te kunnen blijven bieden werkt de Nederlandse luchtvaartsector nauw 

samen met overheid en kennisinstellingen aan de ontwikkeling en innovatie van betrouwbare, veilige en duurzame 

mobiliteit door de lucht. Het luchtverkeer is een belangrijk element van het totale transportsysteem van passagiers en 

hoogwaardige goederen voor snel vervoer over grote afstanden, zowel continentaal als uiteraard intercontinentaal. 

Verbeteringen in de luchtvaart vragen om een internationale aanpak, zoals bijvoorbeeld in het kader van SESAR en 

FABEC. Het vraaggestuurd programma Logistiek en Mobiliteit bij het NLR is maximaal ingericht om tegemoet te komen 

aan de maatschappelijke en economische aspecten van het luchttransport en in het bijzonder aan de aspecten die 

samenhangen met de nationale en internationale ontwikkeling van het luchtverkeer. Luchtverkeer dat blijft groeien 

tegen de achtergrond van internationale demografische, economische, technologische en politieke ontwikkelingen, 

waarbij zich ondertussen dreigingen aandienen in de vorm van maatschappelijke onrust, internationaal terrorisme en 

klimaatverandering. Dit brengt nieuwe kennisvragen met zich mee zoals op het gebied van cyber security voor de 

luchtvaart, de toepassing van ruimtevaartsystemen, de mogelijkheden van big data en op het gebied van energie en 

emissies. 

In mondiaal perspectief is Nederland al jarenlang een bijzonder sterke luchtvaartnatie die erin geslaagd is een 

bijzonder goed netwerk van luchtverbindingen te ontwikkelen. Dit netwerk speelt een belangrijke rol in de 

internationale bereikbaarheid van Nederland, en daarmee van onze economische ontwikkeling. De Nederlandse 

overheid heeft dit altijd van groot belang gevonden en om die reden gefaciliteerd. Tegelijkertijd stelt de overheid ook 

de kaders. 

Met luchtvaart zijn immers ook publieke belangen gemoeid. Het is aan de overheid om alle belangen af te wegen, van 

economische belangen tot milieu, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en veiligheid. De maatschappelijke vraagsturing 

op het gebied van “Mobiliteit/ Bereikbaarheid” is gekoppeld aan de Topsector Logistiek om zo kennis, maar vooral 

innovatie zo veel mogelijk ten dienste te stellen aan de agenda’s van deze topsector. Hierdoor komen de kennis- en 

innovatiebehoeften voor het versterken van de Topsector Logistiek én voor een robuust, veilig en duurzaam 

mobiliteitssysteem samen en is synergiewinst mogelijk. 

Het NLR zorgt voor up-to-date kennis op het gebied van lucht- en ruimtevaart die IenM nodig heeft om beleid te 

kunnen maken en uitvoeren. IenM heeft deze kennisopbouw zelf niet (meer) in huis om een wetenschappelijk goed 

gefundeerd beleid te maken. De specifieke kennisvragen worden uiteindelijk door het NLR (in samenwerking met 

IenM) vertaald in onderzoeksvragen en in onderzoeksprogramma’s. IenM kent voor het onderdeel Luchtvaart vier 

kennisprogramma’s: 

1. ATM-programma; 

2. Luchtvaartveiligheidsprogramma; 

3. Milieuprogramma; 

4. Navigatie en remote sensing. 
 

In de hierna volgende secties worden samenvattingen van deze kennisprogramma’s gegeven. 
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2.1 ATM-programma 

Ten behoeve van het tot stand komen van het 

ATM-onderzoeksprogramma is in overleg met 

DG Bereikbaarheid (DGB) een proces vastgesteld 

waarbij de samenhang met andere programma’s 

van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

de relatie met het overheidsbeleid de 

uitgangspunten vormden. Resultaat hiervan is een 

overkoepelend vierjarenprogramma voor de vier 

programma’s in het thema Logistiek en Mobiliteit. 

Het ATM-programma onderscheidt de volgende 

onderwerpen: 

1) Luchtruim, 2) Luchthaven, 3) Luchtruimgebruiker. 
 

Deze onderwerpen zijn weer onderverdeeld in: 

 Nationaal (beleidsondersteunend, beleid en operationeel, operationeel); en 

 Internationaal (beleidsondersteunend, beleid en operationeel, operationeel). 

2.1.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  ATM-programma 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit – 
ATM-programma 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Het ATM-programma beoogt kennis op te bouwen waarmee de Nederlandse 
overheid, de (inter)nationale luchtvaartsector en luchtvaartindustrie in staat 
gesteld worden om actief beleid te voeren en (inter)nationale 
ontwikkelingen op het gebied van ATM en luchthavens te initiëren, te volgen 
en te implementeren. Focus ligt hierbij op kennisontwikkeling ten aanzien 
van onder meer Interval Management, ATM security, Multiple Remote 
Tower, RPAS, Performance-based Navigation (PBN), ATM security, 
Virtual Blok Control en Airport Operation Centre. 
Deze kennisopbouw vond voor een belangrijk deel plaats binnen de SESAR 1-
projecten. 

Omschrijving De doelstelling van het programma is om door middel van het verhogen van 
het TRL level van bepaalde technologieën, zowel binnen Nederland als 
binnen Europa, de ATM-capaciteit en veiligheid te verhogen en de kosten en 
milieu-impact te verlagen. Uitgevoerde projecten zijn onder andere: 

 SESAR 4.3 Interoperability + Initial concept of 4D planning; 

 SESAR 5.6.6 ASAS Interval Management; 

 SESAR 6.7.3  A-SMGCS Guidance Function / Low Visibility 
Procedures; 

Inzet van Remote Tower voor twee luchthavens tegelijkertijd  

(Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport) 
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 SESAR 6.8.8  Ground Based Augmentation System; 

 SESAR Remote Tower Large scale Demonstrator; 

 ATM security; 

 Integratie van RPAS in het luchtruim. 

Highlights Er zijn bij LVNL Remote Tower Live Trials uitgevoerd. Hiervoor is de controle 
vanuit de toren in Groningen Airport Eelde overgedragen aan het 
Remote Tower Centre van LVNL op Schiphol-Oost. Daarbij is zowel het 
Single Remote Tower-concept met afhandeling van live verkeer in 
Groningen Airport Eelde gedemonstreerd als ook het Multiple Remote 
Tower-concept met gelijktijdige afhandeling van live verkeer op 
Groningen Airport Eelde en gesimuleerd verkeer op Maastricht Aachen 
Airport. De primaire impact van Remote Tower is dat air traffic controllers 
efficiënter worden ingezet, doordat zij vanaf een centrale locatie meerdere 
luchthavens met gemiddeld tot lage verkeersdrukte onder hun hoede 
kunnen hebben. 

Er hebben op NARSIM ten aanzien van ASAS - Interval Management 
validatie-oefeningen met LVNL Approach-luchtverkeersleiders 
plaatsgevonden. Met behulp van ASAS - Interval Management kunnen 
overdag tijdens piekmomenten vaste naderingsroutes worden gevlogen, 
hierdoor wordt de runway throughput behouden of zelfs verbeterd door 
middel van het nauwkeurig bewaren van onderlinge tijdsafstand tussen 
vliegtuigen. Dit leidt tot een besparing van brandstof, emissies en geluid en 
vergroot de capaciteit van het luchtverkeersysteem bij gelijk gebleven of 
verbeterde veiligheid. 

Wetenschappelijke artikelen Virtual Stop Bars: from Block Control towards Low Visibility Automation 
Support (ICNS-2016 conferentie in Washington) 

Patenten - 
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2.2 Luchtvaartveiligheidsprogramma 

Veiligheidsonderzoek is nodig om twee belangrijke doelstellingen van 

de overheid te helpen realiseren:  

1. bereikbaarheid van de economische kerngebieden, en 

2. veilig, duurzaam en binnen voorspelbare tijd verplaatsen van 

personen en goederen.  
 

Betrouwbaarheid en capaciteit kunnen alleen gerealiseerd worden bij 

handhaving van een hoog veiligheidsniveau. Groei kan alleen 

gerealiseerd worden bij een continue verbetering van de 

luchtvaartveiligheid. Zowel voor het verbeteren van de veiligheid als 

ook voor het terugdringen van de kosten van veiligheid, is het nodig te 

begrijpen welke factoren een dominante rol spelen in de 

luchtvaartveiligheid en moet het mogelijk zijn om vast te stellen wat de effectiviteit is van maatregelen gericht op het 

verbeteren van de veiligheid. Het State Safety Programme, in juni 2015 naar de Tweede Kamer gezonden, geeft een 

aantal aanknopingspunten waarop het luchtvaartveiligheidsprogramma precies aansluit. Met name zijn relevant: 

veiligheidsmanagement en het benoemen van bruikbare veiligheidsdoelstellingen, het bouwen aan een gezonde 

veiligheidscultuur en het analyseren van trends en voorvallen, voordat die tot een ongeval leiden. Kennisopbouw richt 

zich dan ook op de volgende thema’s zoals in het meerjarenplan is vastgelegd: 

1. De mens in het systeem; 

2. Geavanceerde technologie en operaties; 

3. Van data naar informatie; 

4. Safety Management; 

5. Visie op de toekomst en beleidsevaluatie. 

2.2.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Future Sky Safety (FSS) – Risk Observatory 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit - 
Luchtvaartveiligheidsprogramma 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Naast de ontwikkeling van de specificatie van het Risk Observatory zijn 
stappen gezet in het bereiken van een integratie met het EASA Data4Safety- 
programma. Verder is een op airlines toegespitst risicomodel ontwikkeld. 

Omschrijving Het doel van dit project is de ontwikkeling van een prototype 
Risk Observatory om veiligheidsrisico’s in het gehele luchtvaartsysteem te 
monitoren. Het project bouwt verder op bestaande middelen voor risico 
assessment en -monitoring en gaat next-generation safety assessment 
modellen ontwikkelen.  
Tevens doet het project een voorstel hoe een dergelijke repository in Europa 
gebruikt moet worden. 
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Highlights De ontwikkeling van het risicomodel is van start gegaan. Het early prototype 
is afgerond en het prototype is ter review voorgelegd aan verschillende 
stakeholders. Er is een voorlopig businessmodel opgesteld van de 
Risk Observatory-organisatie. Verder is de preliminary system architecture 
opgesteld en beschikbaar gemaakt. 
Er is overleg geweest met EASA over de samenwerking met Data4Safety 
(het Europese Aviation Safety Big Data-programma). 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Future Sky Safety (FSS) - Resolving the 
organisational accident 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit - 
Luchtvaartveiligheidsprogramma 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting  

Omschrijving Het Future Sky Safety – P5 project gaat in op de organisationele aspecten van 
ongevallen en hoe deze beheerst kunnen worden. Er wordt specifiek 
aandacht besteed aan safety intelligence, safety culture, safety mindfulness, 
agile response.  

Highlights Het NLR heeft een bijdrage geleverd aan drie werkpakketten van Future Sky 
Safety P5 “Resolving the Organizational Accident”. In WP5.2 “Safety 
mindfulness” is literatuur bestudeerd voor een bijdrage aan de ontwikkeling 
van een methodiek voor safety mindfulness.  In WP5.3 “Safety culture” is 
NLR’s ASC-IT tool voor evaluatie van safety culture vergeleken met de FSS- 
aanpak voor safety culture beoordeling. Daarnaast zijn de voorbereidingen 
getroffen om een Safety Culture assessment uit te voeren. In WP5.5 “Safe 
performance system” is literatuur bestudeerd over veiligheids-
managementsystemen, waaronder bestaande richtlijnen van ICAO en 
CANSO. Op basis van de CANSO-richtlijnen is een aanpak ontwikkeld voor de 
beoordeling een Safety Management System (SMS) in de luchtvaart en is 
geanalyseerd hoe de verschillende methodes en tools die zijn ontwikkeld 
binnen P5 kunnen worden ingezet om het SMS te verbeteren. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Ontwikkelingen in toezicht 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit - 
Luchtvaartveiligheidsprogramma 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het kader van de overgang naar een Performance Based-aanpak is een 
samenvatting gemaakt van onderzoek op het gebied van veiligheidsprestatie- 
indicatoren 

Omschrijving Er wordt onderzocht op welke wijze het toezicht op een Safety Management 
System (SMS) optimaal vormgegeven kan worden en er worden specifieke 
vragen van DGB hieromtrent beantwoord. 

Highlights Opstellen van het rapport met de titel “Afhankelijkheid tussen Beleid en 
Toezicht in een Performance Based Environment” als discussiestuk voor DGB. 
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Kennisopbouw over prestatiegebaseerd toezicht op gerelateerde 
onderwerpen als "safety performance monitoring en prestatie-indicatoren" 
en "toezicht op het SMS van organisaties". Daarbij is informatie van eerdere 
NLR-studies en overige literatuur verzameld en ondergebracht in een NLR 
Memorandum “Risk based oversight in aviation”. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Beleidsevaluatie veiligheid 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit - 
Luchtvaartveiligheidsprogramma 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting De eerste testcase voor toepassing van risicomodellen bij de analyse van 
data van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) heeft 
plaatsgevonden.  

Omschrijving Het project is gericht op het ontwikkelen van tools voor pro-actieve 
veiligheidsanalyse voor ABL.  

Highlights Mogelijkheden zijn onderzocht voor het gebruik van risicomodellen (CATS en 
bowties) bij analyse van ABL-data. Voorlopige bevindingen zijn 
gepresenteerd aan ABL. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Helikopterveiligheid 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit - 
Luchtvaartveiligheidsprogramma 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Er is een succesvolle helikopterveiligheidsdag georganiseerd en onderzoek is 
uitgevoerd naar risico’s van drone operaties in de nabijheid van helikopter- 
operaties verricht door hulpdiensten. 

Omschrijving Deelname aan het European Helicopter Safety Team (EHEST). Voorts zal een 
safety awareness dag worden georganiseerd alsmede een dag voor 
Nederlandse helikopteroperators voor het uitwisselen van informatie met 
betrekking tot safety indicatoren. 

Highlights Het NLR neemt actief deel in het European HElicopter Safety Team (EHEST). 
EHEST is formeel afgesloten, maar zal een vervolg krijgen onder de paraplu 
van EASA. 

Namens het International Helicopter Safety Team (IHST) en de Europese 
tegenhanger EHEST, heeft het NLR een internationale helikopter-
veiligheidsdag georganiseerd, welke plaatsvond tijdens de internationale 
helikopterbeurs Helitech. Het thema van de veiligheidsdag was 
"Safety awareness: a changing landscape!?", met de nadruk op nieuwe 
dreigingen en uitdagingen, zowel onshore als offshore. 

Ten behoeve van het in stand houden en verbeteren van de vliegveiligheid 
bij gelijktijdig opereren van ‘drones’ en laagvliegende bemande helikopters 
zijn de randvoorwaarden daarvoor geïnventariseerd en geanalyseerd, en zijn 
de ontwikkelingen op dat gebied gevolgd. Hierbij is tevens de benodigde 
coördinatieregeling onderzocht voor gelijktijdig gebruik van (aangrenzend) 
luchtruim door helikopters van hulpdiensten en ‘drones’. 
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Het NLR neemt (als partnerorganisatie) deel aan NITROS (Network for 
Innovative Training on ROtorcraft Safety), een PhD-trainingsprogramma met 
als doel de helikopterveiligheid te verbeteren. NITROS is eind 2016 van start 
gegaan. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Safety data voor RPAS 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit - 
Luchtvaartveiligheidsprogramma 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Prestatie-indicatoren voor veiligheid zijn opgesteld en methoden voor het 
verzamelen van operationele data van RPAS-operaties zijn onderzocht. 

Omschrijving Safety data voor RPAS: het project is gericht op het identificeren en 
verzamelen van data relevant voor veiligheidswaarborging van RPAS/drone 
operaties. De data zal worden verzameld en geanalyseerd. 
Het onderzoek naar alternatieven voor een meldingssysteem met incidenten 
van RPAS/drones omvat vier fasen: 1) identificatie van veiligheidsissues en de 
benodigde veiligheidsdata; 2) identificatie van methoden voor het 
verzamelen van data; 3) opstelling van de opzet voor het verzamelen van 
veiligheidsdata; 4) analyse van data en resultaten. 

Highlights Er wordt onderzoek uitgevoerd naar het verzamelen van veiligheidsdata over 
RPAS/drone operaties. Er is een lijst met veiligheidsprestatie-indicatoren 
voor RPAS/drone operaties opgesteld. Methoden voor het verzamelen van 
RPAS-veiligheidsdata zijn geïdentificeerd. In eerste instantie zijn acht 
methoden onderzocht: safety audits, safety surveys, safety occurrence 
reporting, investigation of incidents and accidents, safety studies, safety 
reviews, systematic capture of safety data en continuous monitoring of 
service activities. Voor elk van deze methoden is onderzocht of ze toegepast 
kunnen worden op veiligheidsanalyse van RPAS/drone operaties, en voor 
gebruik in het Safety Management Systeem (SMS) van RPAS operators.  

Wetenschappelijke artikelen Een draft rapport over de eerste twee onderzoeksfasen is opgesteld. 
IenM/DGB is ondersteund bij het opstellen van het Information Paper 
“Safety data for Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)” voor de vijfde 
meeting van het ICAO RPAS Panel. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  ICAO RPAS panel 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit - 
Luchtvaartveiligheidsprogramma 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Ondersteuning van ICAO Panel in nauw overleg met de Nederlandse 
overheid. 

Omschrijving ICAO RPAS Panel: dit betreft de ondersteuning van de Nederlandse overheid 
bij de totstandkoming van ICAO annexes en Guidance Material ten aanzien 
van RPAS safety management en Detect & Avoid-activiteiten. 

Highlights Het NLR neemt als Advisor van IenM/DGB sinds 2014 deel aan het 
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Panel. In 2016 is deelgenomen aan 
de vierde, vijfde en zesde meeting van het RPAS Panel. Het NLR leidt de 
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ICAO RPASP/SMP-werkgroep over RPAS Safety Management. Een voorstel 
voor aanpassing van ICAO Annex 19 Safety Management (en opname van 
RPAS veiligheid daarin), is gepresenteerd aan het ICAO Safety Management 
Panel (SMP). Er zijn twee RPASP Working Papers en twee Information Papers 
opgesteld en gepresenteerd. Het betreft bijdragen over RPAS Safety 
Management, ten behoeve van de veilige en efficiënte integratie van RPAS in 
niet gesegregeerd luchtruim en op vliegvelden. Specifiek betreft het 
voorgestelde wijzigingen van de ICAO Manual on Remotely Piloted Aircraft 
Systems (RPAS) (Doc 10019). Ook is deelgenomen aan de Werkgroep 4 
Detect and Avoid van het RPASP en Werkgroep 3 Detect and Avoid van 
JARUS. De JARUS Specific Operations Risk Assessment (SORA) methodologie 
is gereviewed en bij EASA besproken met JARUS Werkgroep 6 Safety & Risk 
Management. Er is gestart met opstellen van een plan voor het vergroten 
van de spin-off hiervan voor de Nederlandse RPAS-industrie. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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2.3 Milieuprogramma 

In Nederland richt het luchtvaartbeleid zich - naast het verder 

ontwikkelen van de netwerkkwaliteit - op een concurrerende 

en duurzame luchtvaart. Dat is een luchtvaart die excelleert 

op het gebied van milieu en veiligheid. Vanuit het 

Milieuprogramma draagt het NLR bij aan de ontwikkeling van 

kennis om dit mogelijk te maken. 

Het NLR wil op een positieve manier oplossingen aandragen 

voor de beleidsvraagstukken die in dat verband rond 

luchtvaart en luchthavens in Nederland spelen.  

In de komende periode wordt duurzaamheid in het 

programma ondergebracht als integrerend kader voor de 

werkzaamheden. Meer accent komt te liggen op het 

klimaatvraagstuk en op de luchtvaartketen als geheel. Dat geeft 

kansen om aansluiting te zoeken bij de lopende overheidsinspanningen op het terrein van de bio-based-economy 

(biofuels), het topsectorenbeleid (market-based-measures) en de vernieuwing van het beleidsinstrumentarium 

(bijvoorbeeld visualisaties, serious gaming en e-participatie). De kennisopbouw ten behoeve van de 

beleidsontwikkeling (onder andere voor de ontwikkeling van wet- en regelgeving) zet het NLR in dit programma voort. 

Daarnaast neemt het NLR deel aan grote Europese programma’s (Clean Sky 2, SESAR 2020, Horizon 2020) opgezet om 

de Europese milieudoelstellingen op gebied van luchtvaart te realiseren. Nieuwe technieken en procedures kunnen de 

milieudruk en hinderbeleving rond luchthavens effectief terugdringen.  

In Nederland werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met stakeholders aan de uitvoeringsagenda’s 

van de Luchtvaartnota, de Luchtruimvisie en de Veiligheidsnota. 

Voor het Kennis voor Beleid-programma Milieu heeft het NLR in nauwe samenwerking met het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu haar kennisopbouw gekoppeld aan de pijlers uit de Luchtvaartnota, de topsectorenaanpak en 

de Europese Onderzoekagenda. 

2.3.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 
 

Titel  Milieuprogramma 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit - 
Milieuprogramma 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het Kennis voor Beleid-programma richt zich op het middellange termijn 
onderzoek. Voor milieu is dit kennisopbouw rond het vraagstuk of de 
luchtvaart  in Nederland en daarbuiten in staat is de 
milieubeleidsdoelstellingen voor de middellange termijn – de periode tot 
2030 - te realiseren. Dit kan onderzoek zijn gericht op het behalen van 

Inzet van de Virtual Community Noise 
Simulator bij inspraakbijeenkomsten 
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milieudoelstellingen – nationaal of internationaal, maar het kan ook 
onderzoek zijn naar de mate waarin de luchtvaarttechnologie in staat is de 
milieu-effecten te verminderen.  

Omschrijving Belangrijke onderdelen in het programma: 

 Kennisopbouw Duurzame Luchtvaart; 

 Clean Sky – de ontwikkeling van de Technology Evaluator; 

 Bijdrage aan FORUM on Aviation and Emissions (AE); 

 Milieustudies voor het SESAR-programma; 

 Kennisopbouw ICAO-CAEP; 

 Doc 29 (ontwikkeling Europees geluidmodel); 

 Emissiemodellering - lokale effecten op luchthavens; 

 Ontwikkeling van een dynamisch woningbestand; 

 Onderzoek hinderbeleving; 

 Ontwerpstrategie voor geluidsreductie gebouwde omgeving. 

Highlights In de Clean Sky Technology Evaluator heeft het NLR onderzocht in hoeverre 
verschillende nieuwe vliegtuigtechnologieën bijdragen aan 
beleidsdoelstellingen als gevolg van minder uitstoot van geluid en emissies. 
De hier opgedane kennis zal het NLR in staat stellen betere inzichten te 
genereren in toekomstscenario’s die relevant zijn voor luchthavens. 

Op het terrein van duurzame luchtvaart is belangrijke basiskennis 
opgebouwd die van belang is voor de beleidsontwikkeling. Enerzijds zijn 
methodes verkend waarmee de verduurzaming van de luchtvaart in 
Nederland kan worden gevolgd; anderzijds is kennis opgebouwd over de 
klimaatbestendigheid van luchthavens, de duurzame inpassing van 
luchthavens in de leefomgeving (luchthaven van de toekomst), 
nieuwe vliegtuigtechnologie die kan bijdragen aan de reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen, en de effecten van Market Based Measures.  

Het NLR heeft in het kader van AIRMOD (modelontwikkeling voor 
geluidsberekeningen in Nederland) in Europa kennis opgebouwd over 
Doc 29, de nieuwe standaard voor geluidmodellering in Europa. Deze kennis 
heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het state of the art maken van het 
Nederlandse rekenmodel voor geluid. Ook door ICAO-CAEP is in de 
Modeling and Database Group (MDG) kennis ontwikkeld over modellering 
van geluid.  

Wetenschappelijke artikelen Diverse bijdragen aan SESAR- en Clean Sky-publicaties 

Patenten - 
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2.4 Navigatie en remote sensing 

In het KvB Thema Logistiek en Mobiliteit concentreert het 

programma “navigatie en remote sensing” zich primair op de 

toepasbaarheid van ruimtevaartsystemen binnen de 

luchtvaart. Daarnaast wordt kennis van ruimtevaartsystemen 

opgebouwd die kan worden ingezet ter ondersteuning op 

andere gebieden waar het ministerie van IenM 

verantwoordelijkheid draagt, zoals scheepvaart of ruimtelijke 

infrastructuur. Op Europese schaal zijn daarbij de 

ontwikkeling en inzet van het satellietnavigatiesysteem 

Galileo en het remote sensing systeem GMES/Copernicus 

van groot belang. 

2.4.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Big Data Processing & Applications - Analytics 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit – 
Navigatie en remote sensing 

Jaar 2016 

 

Zie ook: KvB – HTSM – Space, KaV – Ruimtevaartsystemen en FaV – Aerospace Systems-faciliteiten 

Voortgang 

Samenvatting In het kader van activiteiten op het gebied van sensordata processing en 
analyseketens is kennis opgebouwd over verschillende componenten van 
een grondstation voor de verwerking en analyse van data afkomstig van een 
passieve radarsensor op een satelliet. In een dashboard komen de resultaten 
van al deze componenten bij elkaar. 

Mogelijke toepassing met relevantie voor “bereikbaarheid” is gelegen in het 
monitoren van scheepsvaart. Het coöperatieve maritieme Automatic 
Identification System (AIS)-systeem kan aangevuld worden met gegevens 
afkomstig van detectie door scheepsradars.  

Omschrijving Het NLR bouwt aan kennis en kunde op het gebied van sensordata 
processing en analyseketens. De activiteiten richten zich hierbij in het 
bijzonder op de realisatie van een keten voor een passieve radarsensor op 
een kleine (nano-)satelliet.  
Het doel van dit project was om de eerste slag te maken in de kennisopbouw 
met  betrekking tot de verschillende functionele componenten van het 
grondstation. 
Specifiek is er onderzoek gedaan naar een aantal elementen: 

 Geo-locatie. Bepaling van de locatie van de bron van het radarsignaal op 
basis van de waargenomen richting door de sensor en positie en stand 
van het platform; 

 De-interleaving. Het uiteenrafelen van de ontvangen radarsignalen. 
Op basis van literatuuronderzoek is een neurale netwerkmethode 

Luchtvaart en satellietdata 
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geselecteerd die goede resultaten kan opleveren. Deze methode (SOM) 
is geïmplementeerd en getest op gesimuleerde datasets;  

 PRI-bepaling. Op de gedetecteerde clusters van emitters is een analyse 
uitgevoerd om het pulsrepetitie-interval (PRI) van elke waargenomen 
radar te bepalen. Drie algoritmenzijn geïmplementeerd en getest; 

 Datamanagement. Een datamodel is ontworpen en op die basis is een 
database ingericht. Met behulp van dit datamodel en de database is 
empirisch kennis opgebouwd over de opslag van de (via de datalink) 
ontvangen ruwe data en de processing stappen op die data om te komen 
tot informatie-eindproducten. 

 Dashboard. Een grafische user interface is ontwikkeld met de eerste 
opzet van de functies voor de selectie van data (op basis van locatie, tijd, 
kenmerken), verschillende vormen van visualisatie, en het specificeren 
en coördineren van de verschillende verwerkingsstappen.  

Highlights Met het dashboard zijn verschillende visualisaties gemaakt van de ruwe en 
verwerkte radarsignalen uit de simulator.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Global Satellite Navigation Systems 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit – 
Navigatie en remote sensing 

Jaar 2016 

Zie ook: KaV - Ruimtevaartsystemen 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR is het kenniscentrum voor satellietnavigatie in Nederland, zowel 
voor systeemtechnologie als ook downstream gebruik. Het NLR specialiseert 
zich op kritisch gebruik van satellietnavigatie. Belangrijk daarbij is een goed 
begrip van natuurlijke en niet-natuurlijke verstoringen, analyse van de 
risico’s en prestaties, en tegenmaatregelen om de effecten van verstoringen 
te minimaliseren. 

Dit project richt zich op het verder uitbouwen van deze kennispositie om 
zowel overheid als bedrijfsleven daarmee te ondersteunen. De komende 
jaren wordt een significante expansie verwacht van gebruik van satelliet-
navigatie in een verscheidenheid aan marktsegmenten. Een niet volledige 
lijst van enkele belangrijke ontwikkelingen: het Galileo Reference Center in 
Noordwijk, autonoom wegtransport ontwikkelingen, Single European Sky-
ontwikkelingen, nieuwe secure services die door Galileo beschikbaar komen 
(Public Regulated Service (PRS), Open Service (OS) authenticatie).  

Omschrijving Het doel van dit project is om een analyse-infrastructuur beschikbaar te 
maken waarmee de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht krijgt in GNSS- 
prestaties en beslissingen kan nemen over de inzet van satellietnavigatie 
voor zijn/haar toepassingen. 

De analyse-infrastructuur haalt allereerst GNSS-meetgegevens op. 
Daarna worden er berekeningen op deze meetgegevens uitgevoerd om 
prestatieparameters te verkrijgen die worden opgeslagen in een database. 
Via een flexibele portal worden de GNSS-prestatieparameters getoond aan 
de gebruikers. 

GNSS-meetgegevens worden verkregen van: 

 GNSS-ontvangers die permanent aanwezig zijn op de NLR-locatie in 
Flevoland; 

 Alle EGNOS-grondmeetstations in Europa. 



 

  

 

2.4 Navigatie en remote sensing 

41 

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2016 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING 

Highlights GNSS Integrity Monitoring and Analysis Tool (GIMAT), een unieke tool voor 
het berekenen van ‘integrity’, wordt toegepast op alle EGNOS-
meetgegevens. In de luchtvaart bepaalt deze parameter of satellietnavigatie 
wel of niet gebruikt kan worden voor take-off en landing procedures. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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3 NLR Programma voor Kennis voor Beleid: 
Maatschappelijk Thema – Defensie 

Defensie waakt over en is de garantie voor Vrede, Veiligheid en Vrijheid voor Nederland. 

De Commandant van het Commando Luchtstrijdkrachten is voor Defensie de autoriteit in het Lucht- en Ruimtedomein 

en doctrinair verantwoordelijk voor deze domeinen. Om de verschillende rollen die de Commandant der 

Strijdkrachten (CDS) aan het CLSK opdraagt uit te kunnen voeren beschikt de Luchtmacht over hooggekwalificeerd 

personeel, vastvleugelige vliegtuigen, helikopters en ander materieel. De waardering voor de inzet hiervan blijkt uit 

het feit dat de Luchtmacht met alle wapensystemen en personeel al vele jaren continu is ingezet.  

De Luchtmacht beschikt voor Defensie over de middelen die tot op het hoogste geweldsniveau inzetbaar zijn. Maar 

ook inlichtingeninwinning kan het best vanuit de lucht en de ruimte plaatsvinden. Met het oog op het toenemend 

belang van informatie voor militair optreden neemt de aandacht voor het Lucht- en Ruimtedomein verder toe. De 

domeinen Lucht en Ruimte hebben als overeenkomstig kenmerk dat daarin veel vernieuwing en innovatie aanwezig is. 

Om innovatie te kunnen volgen, of soms zelfs te leiden, is wetenschappelijke ondersteuning vereist. Bij veel projecten 

van het Commando Luchtstrijdkrachten levert het NLR dan ook de nodige inhoudelijke kennis. Die kennis wordt al 

toegepast bij de eerste onderzoeken naar toekomstige behoeften en strekt zich uit tot en met de inzet van de 

wapensystemen waarbij tactieken, technieken en procedures mede door de inzet van het NLR worden aangepast en 

verbeterd. Behalve investeringen in materieel wordt ook in de mens geïnvesteerd om de hoge kwaliteit van het 

personeel te kunnen handhaven. Ook hierbij is het NLR betrokken en is haar kennis veel gevraagd.  

Met het verschijnen met de nota van 

de minister van Defensie ‘In het 

belang van Nederland’ heeft het 

kabinet in 2013 gekozen voor de F-35. 

Op basis van het beschikbare budget 

zullen naar verwachting in eerste 

instantie 37 toestellen besteld 

worden. Het NLR is op verschillende 

vlakken betrokken bij het F-35 

project. Zo wordt samengewerkt met 

Airbus Defence and Space 

Netherlands op het gebied van 

Embedded Training waarbij de vlieger 

in de gelegenheid gesteld wordt om 

te oefenen tegen computer-

gegenereerde dreigingen. 

Op het gebied van composiet materialen en het uitvoeren van testen wordt intensief samengewerkt met Fokker voor 

de in-flight opening doors, het landingsgestel en de vanghaak. Maar ook is het NLR betrokken bij het verder opzetten 

van het Development Composite Maintenance Centre op Aviolanda, Woensdrecht. Daarnaast heeft het NLR de 

ambitie om op het gebied van life cycle management verder bij te dragen aan de F-35 in de operationele fase. Bij de 

ontwikkeling van kennis en projecten op het terrein van ‘Space’ ondersteunt het NLR voorts het CLSK en daarmee 

geheel Defensie. Ook onbemande luchtvaart en de mogelijkheden voor Defensie en de Luchtmacht is een van de 

kennisgebieden waarop het NLR de kennispartner is. 
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NLR ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 

Kennis voor Beleid-onderzoeksprogramma: 
Thema Defensie 

Door het ministerie van Defensie worden meerjarige onderzoeksprogramma’s gedefinieerd, gefinancierd uit 

Contract Research-opdrachten en/of inzet van Kennis voor Beleid-middelen. De volgende zes programma’s zijn in 

2016 (deels) gefinancierd uit KvB-middelen: 

1. Fighter Aircraft Robust Power Management (FARPM) 

Ontwikkeling van een offline systeem/vaardigheid (Robust Power Management Utility) voor het ondersteunen 

van pre-flight mission planning voor toekomstige platformen door middel van het balanceren van de beschikbare 

hoeveelheid energie (brandstof) met de benodigde hoeveelheid energie (en energieverlies) voor de actieve 

systemen met betrekking tot het uitvoeren van een succesvolle missie.  

2. Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK) 

Het opbouwen en in stand houden van kennis over Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie van de diverse 

militaire luchtvaartuigen ter ondersteuning van aanschaf en operationele inzet. Specifieke gebieden die aan de 

orde komen zijn onder andere certificatieprocessen, kwalificatiemethodieken, vliegeigenschappen en 

prestatiemodellen. 

3. Simulatie 

Om aan de ambities van Defensie te kunnen voldoen zal de simulatietechnologie moeten inspelen op de 

toenemende complexiteit van het militair optreden. Simulatietechnologie kan hierbij ondersteunen door middel 

van het aanbieden van augmented reality voor het vergroten van de situational awareness en het bieden van 

decision support.  

4. Instandhouding van militaire luchtvaartuigen 

Om zeker te stellen dat de juiste keuzes gemaakt worden bij de introductie van nieuwe 

instandhoudingsconcepten en -technologieën dient Defensie te beschikken over voldoende kennis van en inzicht 

in de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van instandhouding van militaire vliegtuigen. Het opbouwen en/of 

verdiepen van kennis op het gebied van nieuwe materialen, technieken en onderhoudsprocessen is nodig. 

5. Adaptief luchtoptreden in irreguliere conflicten 

Recente gewapende conflicten tonen aan dat tegenstanders steeds beter en sneller inspelen op toegepaste 

Westerse tactieken. Het doel van het programma is daarom afdoende kennis te ontwikkelen over geavanceerde 

automatisering en mens-machine systemen die de operator in staat stellen zich voortdurend aan te passen aan 

de steeds veranderende omgeving: tijdens missies en gedurende het verloop van een operatie. 

6. OT&E in invoering F-35 

De F-35 is een Low Observable sensor- en Electronic Warfare-wapenplatform. De F-35 heeft derhalve een 

operationeel concept dat verschilt van het concept van de F-16. Defensie moet dit nieuwe wapenplatform en de 

nieuwe concepten kunnen beproeven tijdens de Operational Test and Evaluation (OT&E). De doelstelling van dit 

programma is om kennis op te bouwen om Defensie te ondersteunen bij de OT&E.  

 

In 2016 is “OT&E in invoering F-35” als nieuw programma gedefinieerd dat een looptijd van vier jaren (2016-2019) 

heeft. De overige programma’s liepen door uit voorgaande jaren. 
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3.1 Fighter Aircraft Robust Power Management (FARPM) 

De toekomstige generatie militaire platforms heeft 

in sterke mate behoefte aan elektrisch vermogen 

voor het uitvoeren van de diverse taken. 

Als gevolg van de modernisering van de bestaande 

F-16’s zullen in de nabije toekomst bestaande 

elektrische en niet-elektrische systemen 

vervangen worden door meer energie vragende, 

modernere, elektrische systemen. 

De ontwikkeling van de technologie is de basis 

voor een missieplanningsgereedschap met 

betrekking tot beheer van het motorvermogen, 

temperatuur en energieverbruik. Expliciet zal dit 

onderzoek resulteren in: 

 Kennis en rekenmodellen gevalideerd aan de 

F-16; 

 Initiatie van een internationale discussie waardoor unieke kennis wordt verkregen die op geen enkele ander wijze 

verkregen zou kunnen worden (smart buyer); 

 Opbouw van een stevige relatie met de internationale laboratoria die bij de opvolger van de F-16 betrokken zijn; 

 Mogelijkheid om operationele grenzen van de opvolger F-16 te verkennen en te verleggen (smart operator); 

 Toegang tot internationale platforms door middel van van een kennismachtspositie binnen de F-16/F-35 

gemeenschap (smart specifier). 

3.1.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Fighter Aircraft Robust Power Management 
(FARPM) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Er is basisinformatie verzameld om inzicht te krijgen in de manier waarop de 
baaikoeling verloopt, en zijn eerste stappen gezet om tot een CFD-model van 
de baaien te komen. Tevens is de digitale simulator afgerond. 

Omschrijving - 

Highlights Er is basisinformatie verzameld om inzicht te krijgen hoe de baaikoeling 
verloopt, en er zijn de eerste stappen gezet om tot een CFD-model van de 
baaien te komen. Daartoe zijn informatie uit handboeken, FEM-model, 
en CFD-outer mold line model bij elkaar gebracht. Nadere informatie over de 
leidingen, de hoeveelheid koellucht naar de diverse baaien en de onderlinge 
doorgangen is opgevraagd bij de luchtmacht. 

Huidige en toekomstige generatie militaire platforms 
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De digitale heat & power simulator is zo goed als mogelijk afgerond, de 
geïmplementeerde modellen zijn gecheckt en losse einden weggewerkt. 
Tevens is de invloed onderzocht van limieten op parameters die door de 
imperfecte robuustheid van de simulator nodig waren om een en ander op 
gang te helpen. Met deze stap wordt beoogd om de mate van realistische 
fysica verder te verhogen en de toepassing en inzetbaarheid van de 
simulator te verbeteren. 

Wetenschappelijke artikelen Integrated Energy and Power Management: Validation Testing for Aerospace 
Vehicles – paper op AIAA SciTech 2016. 

Patenten - 
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3.2 Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK) 

De gewenste operationele inzet van vliegende 

wapensystemen in veranderende omgevingen vereist een 

continue inspanning van Defensie op het gebied van 

Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK). Vooral de 

relatie tussen omgevings-factoren (missiegebied, publieke 

opinie en regelgeving) en de missiespecifieke doelstellingen 

zijn belangrijk. Het programma LCK voorziet in de opbouw en 

- waar nodig - behoud van deze benodigde kennisbasis. 

Gegeven de hoge investeringen voor vliegende 

wapensystemen, samen met hun lange levensduur, is 

continuïteit in de LCK-kennisbasis ook van groot belang. De 

Nederlandse Defensie zal in de komende jaren nieuwe 

(vliegende) wapensystemen introduceren. Veel aandacht in het LCK-programma zal daarom in de komende jaren 

uitgaan naar de vervanger van de F-16, de NH90 en de MALE-UAV. De volgende onderwerpen vereisen specifiek de 

aandacht: 

 De veranderende regelgeving (onder andere Militaire Luchtvaarteisen MLE-21) en de rol van Compliance 

Verification Engineers (CVE’s) hierin; 

 De introductie van de onbemande systemen in de krijgsmacht. In het bijzonder de communicatiekanalen 

zoals gebruikt voor de besturing van onbemande vliegtuigen; 

 Het expliciete gebruik van COTS/MOTS-software voor vitale functies, in plaats van specifiek hiervoor 

ontwikkelde software. 

3.2.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het opbouwen en behouden van kennis benodigd voor de luchtwaardigheid, 
certificatie en kwalificatie van alle bij Defensie aanwezige vliegtuigen. 
Onderdelen hierbij zijn: het volgen en indien nodig bijsturen van 
internationale ontwikkelingen op het gebied van regelgeving voor 
luchtwaardigheid van de diverse platformen, en het zeker stellen dat 
relevante kennisgebieden op het gebied van LCK in voldoende mate 
beschikbaar zijn voor de aankomende Defensie-aanschaf- en 
modificatietrajecten. 

Omschrijving Diverse opbouwwerkzaamheden voor kennis zijn uitgevoerd op het gebied 
van zowel vaste vleugelvliegtuigen als helikopters.  

F-16 continued airworthiness 
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Highlights Er is kennis opgebouwd op het gebied van Nonlinear Dynamic Inversion 
(NDI)-regelsysteemtechnieken welke onder andere worden toegepast in het 
F-35 besturingssysteem. Een algemeen NDI-model is opgesteld. 
Het in eerdere jaren afgeleide C-130 prestatiemodel is gedocumenteerd en 
geschikt gemaakt voor gebruik ten behoeve van dreigingsanalyses in het 
kader van het Threat Reference Manual.  
Diverse CFD-technieken zijn bestudeerd, gecombineerd met de mechanische 
eigenschappen van vliegtuigconstructies. Op het gebied van helikopters is 
gewerkt aan onder andere de modellering van het flight control systeem van 
de NH90. 

Wetenschappelijke artikelen Bijdragen aan NATO-fora (AVT panel) en GARTEUR.  

Patenten - 
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3.3 Simulatie 

Om aan de ambities van Defensie te kunnen voldoen zal de 

simulatietechnologie bij Defensie moeten inspelen op de 

toenemende complexiteit en variatie van het militair 

optreden. Simulatietechnologie kan hierbij ondersteunen 

door middel van het aanbieden van augmented reality voor 

het vergroten van de situational awareness en het bieden van 

decision support. Nu er minder tijd, geld en ruimte 

beschikbaar is voor live trainen is er een toenemende vraag 

naar meer (operationeel) realistische simulaties waarmee 

effectief getraind kan worden. Dit vraagt om effectieve 

simulatietechnologie die eenvoudig te hergebruiken en 

flexibel inzetbaar is voor training en missievoorbereiding. 

Het doel van dit programma is de opbouw van wetenschappelijke kennis, kunde en infrastructuur op het gebied van 

innovatieve simulatietechnologie en het effectief toepassen van deze middelen. Op hoofdlijnen betreft dit de 

identificatie en ontwikkeling van innovaties waarmee simulatie effectiever kan worden verworven, ingezet en 

bestuurd. Hiertoe wordt kennis opgebouwd over de manier waarop de effectiviteit van het toepassen van simulatie-

technologie gemeten of berekend kan worden in alle fases van het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP) en de 

levenscyclus van deze middelen.  

3.3.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Simulatie-effectiviteit en innovaties 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Dit programma beoogt om de laatste ontwikkelingen op simulatiegebied in 
kaart te brengen en de effectieve toepassing hiervan te demonstreren voor 
CLSK-doeleinden zoals training en opleiding, verwerving van 
simulatiemiddelen en operationele missie-ondersteuning. 

Omschrijving Kennisopbouw aangaande het kwantificeren van simulatoreffectiviteit voor 
training, kennisopbouw voor (automatische) scenario-generatie van 
simulaties voor adaptief luchtoptreden, en kennisopbouw van virtual en 
augmented reality binnen simulatietoepassing zoals helikopteroperaties. 

Highlights  Concept ontwikkeld van big data / data mining simulatie-effectiviteit; 

 demonstrator ontwikkeld voor het meten van support tool effectiviteit 
van training-sims in M&S life cycle Defensie; 

 AR/VR-demonstrator versie 2 is ontwikkeld. Bouwt voort op bambi 
bucket demonstratie, nu met betere AR-interfacing; 

 testcases ontwikkeld voor CIGI 48tandard compliancy test tool binnen 
NMSG 081. 

Augmented Reality / Virtual Reality Demonstrator – 
Helicopter Fire-Fighting 
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Wetenschappelijke artikelen Paper op AIAA MSMT 2016 gepresenteerd 

Patenten Op basis van demonstrator versie 2: start gemaakt met patentaanvraag 
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3.4 Instandhouding van militaire luchtvaartuigen 

Om zeker te stellen dat de juiste keuzes gemaakt worden bij de introductie van nieuwe instandhoudingsconcepten en 

-technologieën dient Defensie te beschikken over voldoende kennis van en inzicht in de nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van instandhouding van militaire vliegtuigen. 

Het opbouwen en/of verdiepen van kennis op de volgende gebieden is noodzakelijk: 

 Nieuwe materialen: wat zijn de eigenschappen van nieuwe materialen? Hoe bezwijken ze? Hoe kan deze 

kennis toegepast worden in accident investigations? 

 Nieuwe technieken: welke onboard sensoren/sensornetwerken en off-board NDO-technieken zijn/komen 

beschikbaar? 

 Nieuwe onderhoudsprocessen: hoe kunnen ze toegepast worden om de levensduur van vliegtuigen te 

verhogen en de instandhoudingskosten te verlagen? 

 Constructieve eigenschappen: toepassing op platformen en gerelateerde systemen. 
 

Defensie is op zoek naar middelen om de inzetbaarheid en luchtwaardigheid van de vliegende wapensystemen te 

verbeteren tegen lagere kosten. Omdat instandhouding een significant deel van de totale life cycle kosten van 

militaire vliegtuigen bedraagt, kan de toepassing van innovatieve methodieken en technologieën leiden tot flinke 

besparingen. Het doel van het programma is het ontwikkelen en op peil houden van kennis en kunde met betrekking 

tot de instandhouding van het airframe van militaire vliegtuigen, en de relatie met de toegepaste materialen, 

constructies en het operationele gebruik. 

 

Ultrasone inspectie van een composiet landingsgestelcomponent met inslagschade 
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3.4.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Instandhouding van Militaire Luchtvaartuigen (IML) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het IML-programma is kennis ontwikkeld over de instandhouding 
van militaire luchtvaartuigen, inclusief de eigenschappen van constructies en 
materialen in airframe, motor en mechanische subsystemen. Hiermee zal 
Defensie: (i) als smart user het onderhoud, de modificaties en het 
operationele gebruik, en de effecten daarvan op luchtwaardigheid en 
resterende levensduur, optimaal op elkaar af kunnen stemmen, 
en (ii) als smart developer/specifier van nieuwe instandhoudingsstrategieën 
en -technologieën op kunnen treden, deze op juiste wijze kunnen 
implementeren en in kunnen schatten wat dit op zal leveren.  

Omschrijving Defensie is op zoek naar middelen om de inzetbaarheid en luchtwaardigheid 
van de vliegende wapensystemen te verbeteren tegen lagere kosten. 
Omdat instandhouding een significant deel van de totale life cycle kosten van 
militaire vliegtuigen bedraagt, kan de toepassing van innovatieve 
methodieken en technologieën leiden tot flinke besparingen. Het doel van 
het programma is het ontwikkelen en op peil houden van kennis en kunde 
met betrekking tot de instandhouding van militaire vliegtuigen, en de relatie 
met de toegepaste materialen, constructies en het operationele gebruik. 
Deze kennis is noodzakelijk om zeker te stellen dat de juiste keuzes gemaakt 
worden bij de introductie van nieuwe instandhoudingsconcepten en 
–technologieën. 

Highlights Er is kennis en ervaring opgebouwd waarmee antwoord kan worden gegeven 
op de volgende vragen: 

 (1) Materialen: wat zijn de eigenschappen van nieuwe materialen? 
Hoe bezwijken ze? Hoe kan deze kennis toegepast worden in 
accident investigations?  

 (2) Systeembewaking: welke onboard  sensoren/sensornetwerken en 
off-board inspectietechnieken zijn/komen beschikbaar?  

 (3) Analysemethodes: hoe kan aan de hand van gemeten gebruik/conditie 
van een vliegend wapensysteem voorspeld worden wanneer bezwijken 
zal optreden indien geen onderhoud wordt gepleegd? 

 (4) Nieuwe onderhoudsprocessen: hoe kunnen ze toegepast worden om de 
levensduur van vliegtuigen te verhogen en de instandhoudingskosten te 
verlagen?  

Elk van deze vragen correspondeert met een deelproject in het programma  
Instandhouding van Militaire Luchtvaartuigen (IML) – zie de volgende 
tabellen. 

Wetenschappelijke artikelen Zie onderstaande tabellen. 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  IML-werkpakket 1: Materiaalkarakterisatie 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het kader van dit project in het onderzoeksprogramma Instandhouding 
van Militaire Luchtvaartuigen (IML) wordt kennis opgebouwd op het gebied 
van materialen en constructies van militaire vliegtuigen, helikopters en UAV’s 
die in gebruik zijn of in de toekomst in gebruik zullen komen bij Defensie.  

Omschrijving Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van kennis en methodieken 
op het gebied van het gedrag van (nieuwe) vliegtuigmaterialen onder 
operationele belastingen en de invloed daarvan op instandhouding, schade- 
en ongevallenonderzoek, luchtwaardigheid, milieu, inzetbaarheid en second 
opinions ten aanzien van adviezen van leveranciers. 

Highlights Er is kennis ontwikkeld met betrekking tot het gedrag van hoge-temperatuur 
composietmaterialen. Er is veel kennis en hands-on ervaring opgebouwd met 
betrekking tot de reparatie van deze materialen. Verder is kennis ontwikkeld 
met betrekking tot de constructieve eigenschappen van 3D-geprinte 
vliegtuigcomponenten en de manier waarop deze verbeterd kunnen worden. 
Om te demonstreren wat er inmiddels mogelijk is op dit gebied, is een 
herontwerp van de centrifugale compressor van een microturbine gemaakt, 
welke vervolgens succesvol is geprint en getest. 

Wetenschappelijke artikelen Presentatie tijdens de Additive Manufacturing Specialist Meeting, Tallinn, 
28 april 2016. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  IML-werkpakket 2: Systeembewaking 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting In het kader van dit project in het onderzoeksprogramma IML wordt kennis 
opgebouwd op het gebied van onboard sensoren en sensornetwerken en 
off-board technieken voor Niet-Destructieve Inspecties (NDI). 

Omschrijving De doelstellingen van dit werkpakket zijn: (i) het opbouwen van kennis over 
onboard sensoren en off-board NDI-technieken waarmee degradatie door 
gebruik van militaire vliegtuigen, systemen en componenten daarvan op 
effectieve en efficiënte wijze vastgesteld kan worden, en (ii) het ontwikkelen 
van kennis voor het vaststellen van de relatie tussen militair vliegtuiggebruik 
en de onderhoudsbehoefte. 

Highlights Nieuwe thermografieapparatuur is succesvol toegepast om waterindringing 
in composiet sandwichpanelen te detecteren en ultrasone testapparatuur is 
geëvalueerd waarmee schades in dikwandige composieten constructies  
kunnen worden gedetecteerd.  
Verder is een op piëzosensoren gebaseerd systeem voor de 
geautomatiseerde in-flight detectie van impactschades in composieten 
vliegtuigdelen succesvol gedemonstreerd. 

Wetenschappelijke artikelen ASHMC2016 in Jeonju, Z-Korea: Hwang, J.S., Müller, J.M., Loendersloot, R. en 
Tinga, T. “Modal Strain Energy Based Structural Health Monitoring Validation 
on Rib Stiffened Composite Panels”, NLR-TP-2017-061. 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  IML-werkpakket 3: Technische analyses 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het kader van dit project in onderzoeksprogramma IML wordt kennis 
opgebouwd over de levensduur van componenten.  

Omschrijving Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van kennis over technieken 
waarmee aan de hand van de gemeten conditie en/of het gemeten gebruik 
van een vliegend wapensysteem de resterende levensduur voorspeld kan 
worden ten behoeve van instandhouding en ter ondersteuning van 
certificatieprocessen.  

Highlights  De door het NLR opgebouwde en bijgehouden F-16 database voor 
levensduurbewaking is ontsloten ten behoeve van Big Data-analyses; 

 Regressietechnieken zijn ontwikkeld voor de bepaling van het totale 
gewicht en/of zwaartepunt van vliegende wapensystemen en 
versnellingswaarden op bepaalde locaties ten behoeve van de 
voorspelling van belastingen, vermoeiingsschade, geconsumeerd 
vermoeiingsleven en individuele levensduurverwachting; 

 Een aero-elastisch model is ontwikkeld waarmee de belastingen kunnen 
worden uitgerekend voor willekeurige “Points-in-the Sky”. Dit model zal 
een belangrijke schakel vormen in de toekomstige LCM-keten; 

 Het door het NLR ontwikkelde rekenmodel  voor de analyse van 
dynamische belastingen op de stubwing van een helikopter is uitgebreid. 
Hiermee kan het aantal vliegproeven voor het certificeren van stores 
sterk worden verminderd. 

Wetenschappelijke artikelen Presentaties tijdens diverse GARTEUR-bijeenkomsten 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  IML-werkpakket 4: Onderhoud & onderhoudsanalyses 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting In het kader van dit project in onderzoeksprogramma IML wordt kennis 
opgebouwd over nieuwe instandhoudingstechnieken en 
onderhoudsprocessen.  

Omschrijving Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van kennis over het gebruik 
en de voordelen van nieuwe preventieve en correctieve technieken en 
onderhoudsprocessen ten behoeve van de instandhouding van 
geavanceerde vliegtuigconstructies, coatings en mechanische subsystemen. 

Highlights  Belangrijke stappen zijn gezet in de modelvorming met betrekking tot 
het effect van schades en reparaties op de radarsignatuur van 5

e
 

generatie jachtvliegtuigen. Relevante schadegevallen kunnen worden 
doorgerekend. Er is gedemonstreerd dat het effect van schade op de 
radarsignatuur niet eenduidig slecht is, maar af zal hangen van de locatie 
van de schade en zichthoek van de radar; 

 Het positieve effect van de werking van een trillingsdelger voor de 
reductie van vermoeiingsproblemen is aangetoond; 

 Een overzicht is gemaakt van gekwalificeerde chromaatvrije 
verfsystemen; 
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 Er is aangesloten bij de activiteiten die plaatsvinden in het zogenaamde 
Fieldlab “Campione” in het Gate2 gebouw in Gilze-Rijen, waarin samen 
met de industrie en universiteiten gekeken wordt naar 100 % 
voorspelbaarheid van onderhoud; 

 Belangrijke stappen zijn gezet in de ontwikkeling van methodieken voor 
de verlenging van de levensduur van helikoptercomponenten, 
gebaseerd op werkelijk gebruik, en de verlenging van de 
onderhoudsintervallen van helikoptercomponenten, gebaseerd op 
tear down analyses van componenten die hun Time between overhaul 
(TBO) hebben bereikt; 

 De mogelijkheden zijn geïnventariseerd van gebruiksbewaking en, 
uiteindelijk, conditiebepaald onderhoud van mechanische systemen 
volgens de principes van de “MEChanical equipment and Subsystem 
Integrity Program” (MECSIP) benadering zoals vastgelegd in MIL-STD-
1798C van de USAF. 

Wetenschappelijke artikelen  Presentatie tijdens de NATO-STO workshop AVT-242 (coatings) op 
29 september 2016, in Avila, Spanje; 

 Presentatie: “Health monitoring en Condition Based Maintenance in 
vliegtuigsystemen” tijdens Campione-workshop op 2 september 2016. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  IML: Meten van trillingen van helikoptersystemen 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 
 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Variatie in elastische eigenschappen en massaverdeling van rotorbladen zijn 
een belangrijke oorzaak voor het trillingsgedrag van helikopters. Er wordt 
daarom gezocht naar een methode om deze eigenschappen te bepalen op 
een statische meetbank. De daarvoor benodigde en mogelijke 
meettechnieken zijn geïnventariseerd. Het is de bedoeling deze 
meettechnieken te gaan inzetten om een snellere (en goedkopere) 
Rotor Track en Balancing (RTB)-procedure mogelijk te maken. De toelaatbare 
belastingen van het rotorblad in de meetbank voor de bepaling van de 
stijfheidsverdeling zijn bepaald aan de hand van simulaties. Ook is het 
opnemen van gemeten stijfheden in het dynamisch bladmodel van 
FLIGHTLAB onderzocht. Het is de verwachting dat met behulp van deze 
gegevens en het verbeterde dynamische bladmodel een beter advies voor 
RTB kan worden gegeven. 

Omschrijving Het verbeteren van de RTB-procedure is het uiteindelijke doel. Teneinde de 
RTB-procedure te verkorten is onderzocht hoe de elastische eigenschappen 
en massaverdeling van een rotorblad bepaald kunnen worden op een 
statische meetbank. Hiertoe is een inventarisatie gemaakt van de mogelijke 
meettechnieken en is een FLIGHTLAB-model opgezet om dit te modelleren. 

Highlights Er is een model ontwikkeld om de stijfheid van een rotorblad te bepalen aan 
de hand van gemeten verplaatsingen en rotaties. Daarnaast is bepaald welke 
belastingen op het blad uitgeoefend kunnen worden om de metingen uit te 
voeren. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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3.5 Adaptief luchtoptreden in irreguliere conflicten 

Recente gewapende conflicten tonen aan dat 

tegenstanders steeds beter en sneller inspelen op 

toegepaste Westerse tactieken.  

De – irreguliere – tegenstander is steeds minder goed 

aan te grijpen en zet burgers of civiel eigendom in om 

aanvallen te voorkomen. Ook het cyberwapen wordt 

steeds breder ingezet en vormt een bedreiging voor 

van operaties. Technische superioriteit en een groot 

escalatievermogen alleen zijn daarom niet langer 

toereikend voor militair (en politiek) succes. 

In toenemende mate wordt een beroep gedaan op het 

aanpassingsvermogen van de eigen wapensystemen en 

van het personeel dat daarmee werkt.  

Het doel van het programma is daarom afdoende kennis 

te ontwikkelen over geavanceerde automatisering en mens-machine systemen die de operator (vliegers, UAS-

bedienaars) in staat stellen zich voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende omgeving: tijdens missies, 

gedurende het verloop van een operatie en op de langere termijn. Met deze kennis kan het NLR Defensie 

ondersteunen bij toekomstige behoeftestellingen en verwerving van nieuw materieel en bij updates van bestaand 

materieel. Uitgangspunt van het programma is de toekomstige situatie waarin een grote hoeveelheid realtime en 

achtergrondinformatie aan boord beschikbaar is (veel meer dan nu).  

3.5.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Adaptief luchtoptreden in irreguliere conflicten 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van toepasbare kennis voor 
de ondersteuning van het behoeftestellings- en verwervingstraject van NEC-
toepassingen voor de CLSK. Hiervoor is toekomstgerichte en tevens praktisch 
bruikbare kennis nodig. Met behulp van de ontwikkelde concepten zullen de 
effecten van gegradeerde informatie proefondervindelijk op de gebruiker 
worden getoetst. Hiervoor wordt de informatieverstrekking op verschillende, 
realistische wijzen gecorrumpeerd en de effecten hiervan gemeten. 
Deze proeven worden breed over de mogelijke gebruikers van dergelijke 
NEC-toepassingen uitgevoerd. Mogelijke oplossingen die de gebruiker in 
staat stellen om effectief te kunnen blijven optreden worden in conceptvorm 
ontwikkeld en getoetst. 

Omschrijving Het doel is te bepalen hoe de gebruiker van geavanceerde 
informatiesystemen effectief kan blijven als deze systemen (door externe 

Het testen van besluitvormingsondersteuning in een 
hoog dynamische omgeving 
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invloeden) gedegradeerd worden. Tevens wordt de “Roadmap” afgerond, 
waarin de binnen het programma gevonden resultaten worden afgezet tegen 
de bestaande theoretische kaders. Hierbij worden aanbevelingen gedaan 
over de te gebruiken wetenschappelijke modellen. 

Highlights Concept Development & Evaluation-demonstrator ontwikkeld, welke 
Air Mission Commanders kan assisteren bij de besluitvorming in hoog 
dynamische omstandigheden. Om een hoog niveau van ondersteuning te 
kunnen bewerkstelligen is de demonstrator uitgevoerd als hand-on 
prototype en daar waar nodig uitgevoerd met een lagere interactiviteit. 
Het te verwachten TRL-niveau aan het eind van 2017 zal TRL 3 zijn. 

Wetenschappelijke artikelen WP Situational Awareness afgerond en gepresenteerd: het Kooy Symposium 
en het kennisnetwerk L&R. 

Patenten - 
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3.6 OT&E en invoering F-35 

De F-35 is een Low Observable sensor- en 

Electronic Warfare-wapenplatform. De F-35 

heeft derhalve een operationeel concept dat 

drastisch verschilt van het concept van de 

F-16. Defensie moet in staat zijn om dit 

nieuwe wapenplatform en de nieuwe 

concepten te kunnen beproeven tijdens de 

Operational Test and Evaluation (OT&E). 

Vervolgens moet Defensie zorgen voor een 

veilige, efficiënte en effectieve transitie, 

waarbij de mijlpalen Initial Operational 

Capability (IOC) en Full Operational Capability (FOC) op tijd worden bereikt. 

De doelstelling van dit programma is om kennis op te bouwen en modellen te ontwikkelen en gebruiksklaar te maken 

om Defensie te ondersteunen bij de OT&E, bij de transitie naar en invoering van de F-35 en bij de verdere 

ontwikkeling van het wapensysteem. Met deze bijdragen kan de operationele effectiviteit van de F-35 worden 

vergroot en levert de kennis een bijdrage aan het F-35 Fighter Center of Excellence. 

3.6.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel OT&E en invoering F-35 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Maatschappelijk Thema - Defensie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In overleg met Defensie is een Use Case opgesteld waaraan de 
werkzaamheden opgehangen worden.  

Omschrijving In de gedefinieerde Use Case, Integrated Air Defense, moet de F-35 zijn 
missie kunnen uitvoeren met zowel lucht- als grondgebonden dreigingen. 
De werkzaamheden zijn onderverdeeld in drie hoofdwerkpakketten. 
Voor het werkpakket Validatie en Verificatie van Reprogramming Producten 
zijn generieke en specifieke radar- en infrarood wapensysteemmodellen 
gemaakt.  

Het werkpakket Operationele Modellen richt zich op de operationele 
ondersteuning met modellen waarmee de F-35 live en kill chain gesimuleerd 
kan worden. 

Het werkpakket Smart Planning/Debriefing Agents richt zich op 
ondersteuning met smart agents van het plannings- en debriefproces. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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4 NLR Programma voor Kennis als Vermogen 
(Key Enabling Technologies) 

In verband met het thema-overschrijdend karakter van het Kennis als Vermogen-onderzoek zijn de  

onderzoeksprogramma’s gekoppeld aan de twaalf competenties (hoofdkennisgebieden) van het NLR, te weten: 

A. Luchtvaartveiligheid; 

B. Air Traffic Management en luchthavens; 

C. Human Effectiveness; 

D. Milieu en beleidsondersteuning; 

E. Avionicatechnologie; 

F. Vliegtuigsystemen en vliegproeven; 

G. Defensiesystemen; 

H. Ruimtevaartsystemen; 

I. Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden; 

J. Platformtechnologie en Flight Physics; 

K. Composieten- en constructietechnologie; 

L. Testen en evalueren van constructies. 

 

Deze KaV-programma’s zijn niet gekoppeld aan een enkel thema en/of een enkele topsector. 

 

In de hierna volgende secties wordt kort de inhoud van de KaV-programma’s vermeld en wordt verslag gedaan van de 

uitgevoerde projecten in deze programma’s. 
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A Luchtvaartveiligheid 

Het hoofdkennisgebied “Luchtvaartveiligheid” bestaat uit het volgende kennisgebied: 

 Luchtvaartveiligheid (AO.1.A) 
 

Het Kennis als Vermogen-programma 

“Luchtvaartveiligheid” beslaat alle kennisontwikkeling 

die gericht is op het bereiken van verbeteringen van de 

veiligheid in de luchtvaart. 

Het programma is gericht op het ontwikkelen van kennis 

en inzichten die op de lange termijn nodig zijn en niet 

snel en opgebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt 

bestaande kennis behouden die niet regelmatig gebruikt 

wordt, maar wel van strategische aard is. 

Bij het vaststellen van het KaV-programma is rekening 

gehouden met de onderwerpen die in het Kennis voor 

Beleid-programma voor Luchtvaartveiligheid aan de orde 

worden gesteld.  

De onderwerpen die vanwege hun complexiteit typisch over een langere periode ontwikkeld moeten worden, hebben 

betrekking op het ontwikkelen van modellen voor complexe socio-technische systemen, het verkennen van nieuwe 

methodieken (mogelijk afkomstig van buiten de luchtvaart) en het zoeken naar mogelijkheden om bekende 

methodieken buiten de luchtvaart toe te passen. 

Hoofdlijnen van ontwikkeling zijn onder meer: 

 Volgen en beïnvloeden van internationale ontwikkelingen door middel van het leveren van bijdragen in 

werkgroepen; 

 Ontwikkeling van veiligheidsmethodieken en tools voor veiligheidsanalyses en bijdragen aan internationale 

ontwikkelingen op dit gebied; 

 Safety Data. 

 

De werkzaamheden in het programma voor “Luchtvaartveiligheid” waren in het verslagjaar gericht op het bereiken 

van Flightpath 2050-doelstellingen op het gebied van safety en op de veiligheidsbeoordeling (risicobepaling tijdens de 

vlucht) van nieuwe technologieën. 

A.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Coordination and Support Action-project:  
Observation Platform for Technological and 
Institutional Consolidation of research in Safety 
(OPTICS) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Luchtvaartveiligheid 

Runway incursion 
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Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het EU-project OPTICS wordt jaarlijks een assessment uitgevoerd ten 
behoeve van het bereiken van Flightpath 2050-doelstellingen op het gebied 
van safety. 

Omschrijving Het EU-project OPTICS ondersteunt de Europese Commissie. In het project 
wordt jaarlijks een assessment uitgevoerd van onderzoek dat wordt 
uitgevoerd (EU-projecten, nationale en internationale initiatieven) die 
moeten leiden tot het bereiken van de Flightpath 2050-doelstellingen op het 
gebied van safety. Behalve de assessment wordt een expert workshop 
georganiseerd. 

Highlights Er zijn nationale projecten in Europa geïdentificeerd voor de OPTICS 
assessment: projecten uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, 
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Questionnaires zijn uitgestuurd ten 
behoeve van de “societal and environmental impact assessment”. Er zijn 
kleine wijzigingen doorgevoerd aan de methodiek om de traceerbaarheid 
van tussenresultaten te verbeteren. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/SESAR WP-E-project: Applying Pilot Models for 
Safer Aircraft (A-PiMod) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Luchtvaartveiligheid 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Veiligheidsbeoordeling van een nieuwe technologie die tijdens de vlucht 
risico’s kan bepalen. 

Omschrijving Er is gewerkt aan de afronding van een realtime risk assessment tool in de 
cockpit. Deze tool omvat een component voor risk assessment at mission 
level (risico's zoals vliegen door slecht weer en gebrek aan brandstof) en een 
component voor risk assessment at cockpit level, welke risico's beoordeelt 
dat taken om de missie uit te voeren niet goed door de piloten uitgevoerd 
kunnen worden, in de context van de vluchtfase en pilootkenmerken. Er zal 
een kwantitatieve beoordeling worden gegeven van de veiligheidseffecten 
van het A-PiMod concept. 

Highlights De beoordeling van veiligheidseffecten van het A-PiMod-concept is afgerond 
ter review door de andere partners. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Autonome systemen 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Luchtvaartveiligheid 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Veiligheidsbeoordeling van een nieuwe technologie die tijdens de vlucht 
risico’s kan bepalen. 

Omschrijving Het project onderzoekt de implicaties op veiligheid van autonome systemen. 
Consequenties voor interactie met human operator, certificatie en 
regelgeving worden vastgesteld. Het doel is gericht op alle vormen van 
autonomie in de luchtvaart, maar ook andere transportmodaliteiten. 



 

  

 

Luchtvaartveiligheid 

61 

NLR  ACTIVITEITENVERSLAG 2016 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING 

Highlights Er is gewerkt aan het opstellen van een roadmap voor kennisontwikkeling. 
Hiervoor zijn onder andere de kennisdragers bij het NLR geïdentificeerd en is 
de kennishiaat ten aanzien van autonome systemen vastgesteld. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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B Air Traffic Management en luchthavens 

Het hoofdkennisgebied “Air Traffic Management en luchthavens” bestaat uit de volgende kennisgebieden: 

 Luchtverkeersmanagement (ATM) en luchthavensimulatie en -validatie (AO.1.C); 

 Luchtverkeersmanagement (ATM) en luchthavenoperaties (AO.1.D); 

 Planning, geavanceerde (sensor)informatieverwerking en -regeling (AO1.E). 

In dit hoofdkennisgebied wordt kennis opgebouwd en 

onderhouden waarmee de Nederlandse overheid, 

(inter)nationale luchtvaartsector en luchtvaartindustrie in staat 

gesteld worden om (inter)nationale ontwikkelingen op het 

gebied van ATM en luchthavens te volgen, actief beleid te 

voeren en een bijdrage te leveren. 

Verschillende oplossingsrichtingen en de relevantie daarvan 

voor Nederland worden onderzocht en zullen een kennisbasis 

vormen voor lange termijn beleidsontwikkeling. 

Bepalende documenten/ontwikkelingen zijn hierbij op nationaal 

gebied de Luchtvaartnota, de Luchtruimvisie en de discussies 

rondom de Alderstafel / Omgevingsraad Schiphol en 

internationaal SESAR, FABEC, Clean Sky, Flightpath 2050, 

Horizon 2020, EREA, ACARE en NextGen (FAA/NASA). 

De ontwikkeling van nieuwe concepten voor luchtverkeersleiding, zowel en route als in de TMA (Terminal 

Manoeuvering Area) en op de luchthaven, geschiedt door de aard van het probleem voor een groot deel in Europees 

verband en zal afgestemd zijn op het SESAR-programma en de ontwikkeling van FAB Europe Central. 

Voor kennisopbouw op langere termijn zullen overkoepelende thema’s zoals het energievraagstuk, de ontwikkeling in 

transportbehoefte en passagierswensen en de continue innovaties in technologie en automatisering een belangrijke 

input leveren aan de visie voor de toekomst van de luchtvaart en daarmee de richting van deze kennisopbouw. 

Op de onderliggende drie kennisgebieden is in het verslagjaar kennis ontwikkeld voor de uitvoering van ontwerp, 

prototyping, validatie, demonstratie en visualisatie van ATM-(deel)concepten/procedures, inclusief de hulpmiddelen 

voor de verkeersleider die in deze concepten worden toegepast. 

B.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Air Traffic Management en Luchthavens 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Air Traffic Management en 
luchthavens 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het hoofdkennisgebied “Air Traffic Management en luchthavens” wordt 
kennis ontwikkeld voor de uitvoering van ontwerp, prototyping, validatie, 
demonstratie en visualisatie van luchthaven en ATM-(deel)concepten/ 

Real Time Simulatie FABEC / Central West 
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procedures, inclusief de hulpmiddelen voor de verkeersleider welke in deze 
concepten worden toegepast.  

Omschrijving Naast kennisopbouw opgedaan in SESAR 1-projecten ten aanzien van  
Interval Management, Remote Tower, RPAS, Virtual Blok Control en 
Airport Operation Centre, heeft onder meer kennisopbouw plaatsgevonden 
op gebied van Camera Surveillance, Passenger Demand Forecasting, 
optimalisatie van transatlantische operaties en Airline (inbound) Priority 
Sequencing.  

Highlights Op luchthavens worden de terminalzijdige processen steeds complexer door 
het noodzakelijk scheiden van passagiers en bagages in afzonderlijke 
stromen, gebaseerd op de herkomst en bestemming van de passagier. 
Om deze afzonderlijk stromen te creëren zijn er in het luchthavenproces 
diverse (security) filters geïntroduceerd. Deze filters vormen vaak een kritiek 
punt in de procesketen wat kan leiden tot oponthoud en vertraging in de 
uitvoering van de processen. Om de totale vertraging in de doorlooptijd te 
beperken zal de capaciteit van een filter tijdig moeten worden afgestemd op 
het aanbod van passagiers. Om het aanbod te bepalen is er inzicht vereist in  
passagiersaantallen en hun verplaatsing, de bestemming van de passagier op 
de luchthaven en het type passagier. Er is een methodiek (en bijpassende 
software) ontwikkeld om een nauwkeurigere voorspelling te kunnen maken 
van het passagiersaanbod. 

In het SESAR 2020-project OptiFrame (An optimisation framework for 
trajectory-based operations) heeft het NLR zich op gebied van Trajectory 
Based Operations bezig gehouden met flight prioritization, user preferred 
routing en resilience. Met verschillende stakeholders is een workshop 
gehouden en is de eerste draft van het wiskundig model en de 
validatiemethodiek in OptiFrame opgesteld.  

Wetenschappelijke artikelen Why aircraft will fly more fuel-efficiently on FRIDAY (Fixed Rate Incorporating 
Dynamic Allocation for optimal Yield), ICRAT 2016-conferentie in Philadelphia 

Patenten - 
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C Human Effectiveness 

Het hoofdkennisgebied “Human Effectiveness” bestaat uit de volgende kennisgebieden: 

 Training, Missiesimulatie en Operator Performance (AO.1.G); 

 Cockpit (AO.1.H). 
 

De mens blijft een belangrijke schakel in het luchttransportsysteem c.q. in (militaire) luchtvaartoperaties. In dit 

hoofdkennisgebied speelt de mens, als operator van de luchtvaartgerelateerde systemen, daarom een belangrijke rol. 

Aandacht wordt besteed aan operators in de lucht en op de grond, zoals: 

 Cockpit- en cabinebemanning;  

 Missie-ondersteunend personeel; 

 Verkeersleiders/ gevechtsleiders; 

 Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) operators; 

 Onderhoudspersoneel; 

 Luchthaven- en grondpersoneel; 

 Daarnaast wordt aandacht besteed aan comfort van 

passagiers. 
 

Het onderzoek richt zich op opleiding en training, 

modellering en simulatie, en de rol van de operator bij 

gebruik van platforms/systemen. De opgebouwde kennis en technologie worden gebruikt bij: opleiding en training 

(O&T), modellering en simulatie (M&S), toepassing van M&S, systemen en platforms, rollen en takenuitvoering van de 

operator. 

De cockpit is de primaire interface tussen mens en vliegtuig. De cockpituitrusting bepaalt de mogelijkheden van het 

vliegtuig in het Air Traffic Management (ATM) systeem en de cockpituitrusting (of gebrek eraan) bepaalt in grote mate 

de veiligheid van vliegoperaties. In dit kennisgebied speelt de cockpit daarom een hoofdrol, naast de mens als 

operator. 

De werkzaamheden in het programma voor “Human Effectiveness” waren in het verslagjaar gericht op 

Serious Gaming-didactiek, de bruikbaarheid van Machine Learning (ML) technieken, innovaties waarmee de werklast 

van de crew omlaag gebracht kan worden kan in toekomstige cockpitomgevingen, ontwikkeling van operationele 

concepten voor General Aviation en Rotorcraft binnen het SESAR-programma, en verdere analyse van de verdwijning 

van het MH370-vliegtuig. 

C.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  EU/FP7-project: Advanced Cockpit for Reduction of 
Stress and Workload (ACROSS) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Human Effectiveness 

Jaar 2016 

Serious Gaming-apparatuur met Virtual Battle Space 
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Zie ook: KaV – Vliegtuigsystemen en vliegproeven 

Voortgang 

Samenvatting In het project ACROSS zijn diverse innovaties ontwikkeld waarmee de 
werklast van de crew omlaag gebracht kan worden kan in de toekomstige 
cockpitomgevingen. 

Omschrijving Innovaties zijn ontwikkeld op het gebied van de crewtaken: Navigatie, 
System handling, Communicatie en Aviate, alsmede op het gebied van 
crew monitoring en crew incapacitation (detection and recovery). 

Highlights Het NLR heeft meegewerkt aan de vier crewtaken. In februari 2016 vond een 
publiek Forum plaats en eveneens een besloten sessie met experts. In juni is 
de formele eindmeeting met de EC gehouden.  
Met behulp van het gebruik van de NLR-vluchtsimulator APERO zijn de eerste 
resultaten verkregen en gerapporteerd met betrekking tot de nieuw 
ontwikkelde Situation Awareness-module (als onderdeel van een 
werklastmodel).  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten 1. Emergency Aircraft Recovery System; Europese octrooiaanvraag 
16154620.5 gedaan op 8 februari 2016; 

2. Go Around Crew Support System and aircraft provided therewith; 
Europese octrooiaanvraag 16177153.0 gedaan op 30 juni 2016;  

3. Navigation device for selection of basic auto flight modes, navigation 
system and aircraft provided therewith; Europese octrooiaanvraag 
16196566.0 gedaan op 31 oktober 2016.  

 

Algemene gegevens 

Titel  EU-project: SESAR BAFO III-09 (P04.10) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Human Effectiveness 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Ontwikkelen van operationele concepten voor General Aviation en 
Rotorcraft binnen het SESAR-programma (SESAR CONOPS). 

Omschrijving Het NLR richt zich in het project op General Aviation met focus op 
Airspace Infringement preventie en veiligheid. 

Highlights Er heeft een simulatie-experiment plaatsgevonden als onderdeel van dit 
project. Het experiment betrof de evaluatie van de general aviation 
integratie in commercieel luchtverkeer binnen de ATC terminal manoeuvring 
area (TMA) luchtruimstructuur.  

De GRACE-faciliteit is gekoppeld met een ATC-simulatie van de Rome TMA 
vanuit Italië (ENAV/SICTA). Eén van de deeldoelstellingen van het NLR betrof 
de evaluatie door vliegers van de toegevoegde waarde van een zogeheten 
Personal Electronic Device (PED), of navigatie-applicatie, in de cockpit. 
Resultaten van het experiment tonen aan dat general aviation veiliger en 
efficiënter kan worden geïntegreerd in de door SESAR nieuw ontwikkelde 
TMA-routestructuur (“low level 2D IFR routes”).  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Machine learning 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Human Effectiveness 

Jaar 2016 
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Voortgang 

Samenvatting Ten behoeve van het creëren van autonome en intelligente Computer 
Generated Forces (CGFs) voor tactische simulatortraining van 
gevechtsvliegers wordt de bruikbaarheid van Machine Learning (ML) 
technieken onderzocht. 

Omschrijving Het doel is een nieuwe generatie Smart Bandits (intelligente tegenstanders, 
CGFs) te creëren waarmee vliegers beter kunnen worden getraind. 
Daarvoor is kennisopbouw nodig van toepasbare ML-technieken, vooral 
Reinforcement Learning. 

Highlights Agents die werken op basis van Dynamic Scripting op de PC-based Light 
Weight Air Combat Simulator zijn geconverteerd naar FSM-based CGFs die 
draaien in STAGE. Met andere woorden: we hebben nu lerende Smart 
Bandits! De volgende stap is het maken van goede testcases die de 
adaptiviteit van de lerende agents aantonen, en ook iets realistischer zijn 
dan de vijanden die tot nu toe gebruikt zijn. Daartoe is een realistische vorm 
van de “lead-trail” tactiek geïmplementeerd in de statische vijanden, en is 
een experiment gedraaid. 

De eerste versie van de lerende bandits is beproefd in HITL-experimenten. 
Acht squadron-vliegers (4 x 2) participeerden. De lerende bandits zijn 
vergeleken met de niet-lerende bandits zoals die in training op het F4S 
worden gebruikt. De resultaten van 2v2 engagements lieten zien dat de 
lerende bandits nog niet als uitdagender, adaptiever en slimmer werden 
ervaren. Verdere tuning en nieuwe experimenten zijn voorzien. 

Wetenschappelijke artikelen  IEEE (System Man and Cybernetics), 2 artikelen; 

 Int. Conf. on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied 
Intelligent Systems, 2 artikelen; 

 Int. Conf. on Social Computing, Behavioral-Cultural Modeling, 
& Prediction and Behavior Representation in Modeling and Simulation, 
1 artikel; 

 European Conf. on Artificial Intelligence (ECAI) / the Prestigious 
Applications of Intelligent Systems conference, 1 artikel; 

 IEEE Int. Conf. on Machine Learning and Applications, 1 artikel; 

 Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conf., 
2 artikelen; 

 European Simulation and Modelling Conf., 1 artikel. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  MH370 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Human Effectiveness 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder de samenwerkingsovereenkomst 
met de Hogeschool van Amsterdam (HVA).  

Omschrijving In maart 2014 is de MH370 spoorloos verdwenen. Er is sinds die tijd intensief 
gezocht naar het vliegtuig, maar tot op heden zonder veel resultaat. 
Het doel van dit project is validatie van MH370-zoekoperatie zoals tot nu toe 
is uitgevoerd. Welke aannames zijn er gemaakt en hoe gevoelig is de 
vermoedelijke locatie van de MH370 voor wijzigingen in deze aannames? 

Highlights In het project is gewerkt door twee studenten van de HVA aan verdere 
analyse van de MH370-verdwijning in het kader van twee 
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afstudeeropdrachten. De meest waarschijnlijke locatie van het verdwenen 
MH370-vliegtuig is bepaald op basis van de aanname dat het laatste deel van 
de vlucht met een gecontroleerde glijvlucht is uitgevoerd en ook zijn de 
meest waarschijnlijke autopilot settings onderzocht onder een set gegeven 
aannames tijdens het en route deel boven de oceaan. Dit heeft geresulteerd 
in een mogelijke locatie van de MH370 buiten het huidige zoekgebied. 
De Australian Transport Safety Bureau (ATSB) is op de hoogte gesteld van 
deze onderzoeksresultaten. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Promovendus Serious Gaming-didactiek 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Human Effectiveness 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Dit project betreft het promotieonderzoek van een door het NLR in dienst 
genomen promovendus ten behoeve van Serious Gaming-didactiek. 

Omschrijving In dit project wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van game based 
learning voor het verbeteren van vliegergedrag tijdens 'surprises' van 
verschillende aard. 

Highlights Het onderzoek bevat twee delen: 

Deel 1 richt zich op de werking van ‘verplicht spelen’. Hiertoe is een game 
ontwikkeld: ‘CloudAtlas’, waarbij het effect van 'mandatory gaming' wordt 
onderzocht, hetgeen bij professionele trainingen vaak het geval is. 
Veel game onderzoekers en ontwerpers zijn stellig overtuigd dat verplicht 
spelen zeer nadelige effecten met zich meebrengt. Dit is echter nooit 
onderzocht. Een online/publiek experiment heeft plaatsgehad. 
De interpretatie van de resultaten was aanleiding voor het ontwikkelen van 
een verbeterde opzet. Het laatste experiment met PPL-leerlingvliegers zal in 
2017 worden uitgevoerd. 

Deel 2 richt zich op onderwijskundige vraagstellingen met betrekking tot het 
zogeheten zero-fidelity simulation principe. Hiertoe is een 'space game' 
genaamd ‘shuttle to mars’ ontwikkeld. De experimenten vinden in 2017 
plaats. 

Wetenschappelijke artikelen  paperpresentatie 'Game based Learning for airline pilots' op de RAeS 
conferentie 'Simulation Based Training for the digital generation'; 

 publicatie van het artikel ‘Voluntary Play in Serious Games’ in het 
International Journal of Serious Gaming. 

Patenten - 
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D Milieu en beleidsondersteuning 

Het hoofdkennisgebied “Milieu en beleidsondersteuning” bestaat uit de kennisgebieden: 

 Externe Luchtvaart Veiligheid en beleidsondersteuning (AO.1.J); 

 Vliegtuiggeluidseffecten op de omgeving (AO.1.K); 

 Luchtverontreiniging door de luchtvaart (AO.1.L); 

 Softwaretechnologie voor de luchtvaart (AO.1.M). 
 

Het hoofdkennisgebied kent drie pijlers die de duurzame 

luchtvaart ondersteunen: 

 Externe veiligheid; 

 Geluidseffecten op de omgeving; 

 Luchtverontreiniging. 
 

De kennis wordt veelal met behulp van modellen en 

algoritmes verkregen. De modellen en algoritmes 

worden in een vierde kennisgebied, softwaretechnologie, verder ontwikkeld. 

De kennisopbouw heeft een focus op de luchtvaart, maar zal ook voor andere logistieke sectoren beschikbaar komen. 

Daarnaast zal er ook voor de energiesector kennis worden opgebouwd. De markt waarvoor de kennis wordt ingezet 

kent zowel een nationale als een internationale component. De indeling van de projecten onder KaV volgt de indeling 

van de vier kennisgebieden (zie onderstaande matrix). Waar mogelijk zal sprake zijn van kennisgebied-overschrijdende 

activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de drie bovenstaande pijlers worden businesscases en roadmaps ontwikkeld waarin thema’s voor 

kennisontwikkeling worden bepaald. Softwaretechnologie voor de luchtvaart ondersteunt deze pijlers. 

De werkzaamheden in het programma voor “Milieu en beleidsondersteuning” waren in het verslagjaar gericht op 

kennisopbouw op het gebied van externe veiligheid van drones, integratie tussen economische modellen en 

luchtvaart, ontwikkeling van een methodiek om Emissie Preferente Baangebruik Tabellen te genereren, 

en onderzoek met microfoons naar de manier waarop starts op Schiphol worden uitgevoerd, zodat komend jaar 

geluids- en emissiemodellen aan specifieke starts kunnen worden gekoppeld. 

 

Mobiele/tablet versie van de Virtual Community Noise Simulator 
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D.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Milieu en beleidsondersteuning 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Milieu en 
beleidsondersteuning 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het hoofdkennisgebied Milieu en beleidsondersteuning worden diverse 
disciplines gebundeld met betrekking tot vliegtuiggeluid, vliegtuigemissies en 
-immissies, externe veiligheid, normering en handhaving én de wijze waarop 
dit met beleidsondersteunende middelen kan worden gecommuniceerd. 
Het NLR ontwikkelt hiervoor modellen en ontwikkelt adviesmogelijkheden 
voor de overheid en de luchtvaartsector.  

Omschrijving Naast kennisopbouw in het Europese Clean Sky-programma is kennis 
opgebouwd op het gebied van externe veiligheid van drones, 
integratie tussen economische modellen en luchtvaart, is er een methodiek 
ontwikkeld om Emissie Preferente Baangebruik Tabellen te genereren en is 
met microfoons onderzocht hoe starts op Schiphol worden uitgevoerd, zodat 
komend jaar geluids- en emissiemodellen aan specifieke starts kunnen 
worden gekoppeld. 

Highlights In de Clean Sky Technology Evaluator heeft het NLR onderzocht in hoeverre 
verschillende nieuwe vliegtuigtechnologieën bijdragen aan 
beleidsdoelstellingen op basis van minder geluidsproductie en minder 
uitstoot van emissies. De in dit onderzoek opgedane kennis zal het NLR in 
staat stellen betere inzichten te genereren over toekomstscenario’s relevant 
voor luchthavens. 

Ook zijn randvoorwaarden voor het ontwikkelen van een nieuw model voor 
economische effecten van milieubeleidsmaatregelen ontwikkeld. Nu is 
gebleken wat de mogelijkheden zijn, is aan het ministerie van IenM een 
vervolgopdracht voorgelegd.  

Door het plaatsen van extra ADS-B ontvangers op Schiphol is meer data 
beschikbaar gekomen over het grondverkeer op de luchthaven. Dit is 
gekoppeld aan geluidsopnamen die zijn gemaakt nabij de luchthaven. 

Wetenschappelijke artikelen Simulation of unmanned aerial vehicles in the determination of accident 
locations, NLR-TP-2016-229. 

Patenten - 
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E Avionicatechnologie 

Het hoofdkennisgebied “Avionicatechnologie” bestaat uit de volgende kennisgebieden: 

 Elektronicatechnologie (AS.1.A); 

 Avionicakwalificatie (AS.1.B). 

 
    MiniDAQ-meetsysteem voor inbouw in test beds                      Validatie van het MiniDAQ-meetsysteem 

Het hoofdkennisgebied Avionicatechnologie richt zich op de ontwikkeling en kwalificatie van elektrische en 

elektronische systemen voor toepassing in de lucht- en ruimtevaart. 

Deze systemen zijn cruciaal voor communicatie, navigatie en besturing van vliegtuigen en satellieten. Het ontwikkelen 

en kwalificeren van dergelijke systemen is onderhevig aan strenge veiligheidseisen en vereist specialistische kennis op 

het gebied van ontwerpmethodieken, verificatieprocessen, regelgeving en omgevingscondities.  

Het NLR stelt zich tot doel om in Nederland het kenniscentrum te zijn op het gebied van: 

 Bestaande en toekomstige avionicasystemen- en architecturen; 

 Ontwikkeling van nieuwe toepassingen van avionicasystemen en de integratie hiervan in het vliegtuig; 

 Ontwikkeling van nieuwe sensoren voor toepassingen in avionicasystemen; 

 Certificatie van avionicasystemen; 

 Ontwikkeling en certificatie van grondsystemen ten behoeve van plaatsbepaling, vluchtgeleiding, etc.; 

 De koppeling van de systemen aan boord van vliegtuigen aan de grondarchitectuur; 

 Ontwikkeling van windtunnelinstrumentatie, -meetsystemen en -besturingssystemen; 

 Geavanceerde array-antennes voor luchtvaarttoepassingen; 

 Elektromagnetische analyse van avionicasystemen (en hun omgeving). 

De werkzaamheden in het programma voor “Avionicatechnologie” waren in het verslagjaar gericht op ontwikkeling 

van een generiek robuust, miniatuursysteem voor acquisitie van sensordata en test bed control voor 

vliegtuigtechnologie-gerelateerde test beds, analyses van de manier waarop de elektrische diodes getest gaan worden 

in een speciaal te ontwerpen testbank waarin de schijfdiodes een langdurige vermoeiingsbelasting te verduren 

krijgen, en ontwikkeling van een vast-vleugelig schaalmodelvliegtuig om tot een evaluatie te komen van het gebruik 

hiervan als vliegend testobject. 
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E.1 NLR-werkzaamheden  

Algemene gegevens 

Titel  Miniatuur data-acquisitiesystemen en control voor 
test beds 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Avionicatechnologie 

 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Aan vliegtuigtechnologie-gerelateerde test beds worden steeds hogere eisen 
gesteld ten aanzien van de hoeveelheid en kwaliteit van sensordata, 
bandbreedte, realtime eigenschappen en synchronisatie met externe 
apparatuur.  Om aan deze eisen te kunnen voldoen zijn de volgende 
werkzaamheden verricht: 

1. Realisatie en validatie van een onboard miniatuur meetsysteem; 
2. Onderzoek naar vervanging van de conventionele sleepringen voor de 

overdracht van elektrisch vermogen en data; 
3. Doorontwikkeling van een generiek softwarepakket voor realtime 

uitlezing en aansturing van complete test beds. 

Omschrijving Dit project omvat de ontwikkeling van een generiek robuust, miniatuur- 
systeem voor acquisitie van sensordata en test bed control voor 
vliegtuigtechnologie-gerelateerde test beds, zoals (in toenemende TRL) 
windtunnelmodellen, scaled aircraft models en testvliegtuigen. Ter grondslag 
hieraan is aan drie afzonderlijke ontwikkelingen gewerkt: 

1. De realisatie en validatie van MiniDAQ, een zeer klein, generiek 
toepasbaar data-acquisitiesysteem met fibre-optic datatransport, 
ontwikkeld voor gebruik in windtunnelmodellen voor de DNW 
Hoge Snelheid Tunnel. De maten van dit miniatuur meetsysteem zijn 
40 x 40 x 100 mm. Een verdere ontwikkeling in de richting van het 
vliegwaardig maken betreft de mogelijke toepassing van MiniDAQ in het 
NLR Scale Model Aircraft Research & Development (SMARD)- 
programma. 

2. De conventionele sleepringsystemen hebben een groot aantal 
beperkingen ten aanzien van betrouwbare overdracht van elektrisch 
vermogen en van grote hoeveelheden data tussen stationaire en 
roterende onderdelen in test beds. Bovendien hebben deze systemen 
een groot aantal mechanische beperkingen ten aanzien van onderhoud 
en omvang. Op basis van een voorgaand project is, voor gebruik bij 
roterende meetsystemen, het eerste onderzoek verricht naar vervanging 
van sleepringen door een contactloos systeem, genaamd 
Contactless Power & Data Transfer (CPDT). Hierbij wordt het vermogen 
via inductieve wijze overgedragen en meetdata via capacitieve wijze of 
met behulp van Wi-Fi technologie.  

3. De DRACHME (Distributed Real-time Automation and Control Host 
Multi-platform Executive) software kernel is specifiek ontwikkeld voor 
data-acquisitietoepassingen in een windtunnelomgeving, zowel voor 
systemen in windtunnelmodellen als voor besturing van complete 
windtunnels. Momenteel wordt software ontwikkeld om ook 
dataverwerkingstaken in DRACHME op te nemen. 

Er wordt gestreefd naar integratie van deze onderdelen en het bereiken van 
een hoger TRL-niveau voor toepassing in operationele systemen voor 
luchtvaart/maritiem/landtoepassingen.  
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Highlights Het MiniDAQ-systeem is met succes gevalideerd onder omgevingscondities 
(met name vibraties en over/onderdrukken) die respresentatief zijn voor 
gebruik in de DNW Hoge Snelheid Tunnel. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Scale Model Aircraft Research & Development 
(SMARD) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Avionicatechnologie 

Jaar 2016 

Zie ook: KaV – Vliegtuigsystemen en vliegproeven 

Voortgang 

Samenvatting SMARD-designfase van het vliegtuig en de vliegtuigsystemen: 

In vervolg op de start van het conceptueel ontwerp /voorontwerp van een 
geschaald vliegtuigmodel in 2015 zijn de activiteiten hiervan gecontinueerd 
in 2016. Dit heeft geresulteerd in de evaluatie van de basis van het 
eisenpakket en inzicht in de implicaties die diverse eisen stellen op het 
operationele gebruik van een Remotely Piloted Aircraft (RPA) en het 
grondstation (samen vormen deze twee onderdelen een zogenaamd 
Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)). 

 Het specifieke schaalmodel en de daarbij behorende aerodynamische en 
motorprestaties impliceren het gebruik van een “externe” luchthaven, 
aangezien het FLEVO RPAS-centrum hiervoor niet de juiste afmetingen 
lijkt te hebben voor de betreffende grootte en het type schaalmodel. 
Een specifieke studie is verricht naar de verschillende methoden van 
schaling (geometrisch of een specifieke vorm van aerodynamische 
schaling) en de daarbij behorende effecten op de operationele aspecten; 

 Het gewicht, de snelheid en de veiligheidsaspecten voor een dergelijk 
RPA vereisen een solide training van de NLR flight operators die 
onbekend zijn met de operaties van een dergelijk toestel (gerelateerd 
aan afstand, snelheid, gewicht, gebruik van (meerdere!) straalmotoren). 
De eisen voor een opleidingstraject zijn geïdentificeerd en een 
stapsgewijze vergroting van kennis en kunde van de flight operators zijn 
vastgelegd met de gewenste aanschaf van twee trainervliegtuigen: 

- een jet trainer voor single jet engine operatietraining, met beperkte 
massa; 

- een groot (ongeveer 4 m spanwijdte) en zwaar (> 25 kg) propeller- 
schaalmodelvliegtuig. 

Discussies over de aanschaf van deze schaalmodel-vliegtuigtrainers zijn 
gestart aan het eind van het verslagjaar; 

 De architectuur van Guidance, Navigation, Control-apparatuur en de 
bijbehorende sensorsystemen, en de Command & Control (C2) 
telemetriesystemen is ontwikkeld. Verscheidene, commercieel 
verkrijgbare, apparatuur is geïdentificeerd en bestudeerd voor gebruik in 
de applicatie van een schaalmodel-vliegtuig; 

 Het ontwerp van flight control systemen: het ontwerp van de regel-
algoritmen en de implementatie in autopilot systemen; 

 Het “Electrical Power Generation and Distribution System” (EPGDS) voor 
de elektrische voeding van de diverse systeemcomponenten van het 
schaalmodelvliegtuig is gedefinieerd. Hierbij wordt het generatie- 
gedeelte van het EPGDS gelimiteerd tot het gebruik van onboard 
batterijen; 
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 Het ontwerp van het grondstation is ontwikkeld in verder detail, waarbij 
het voortschrijdend inzicht is meegenomen in het soort van operaties 
dat nodig is gezien de grootte en zwaarte van het schaalmodelvliegtuig. 

Omschrijving Doel van het onderzoeksproject is de ontwikkeling van een vast-vleugelig 
schaalmodelvliegtuig om tot een evaluatie te komen van het gebruik hiervan 
als vliegend testobject als ook voor het gebruik voor specifieke toepassingen 
waar een full-scale vliegtuig te duur of te gevaarlijk is. In deze fase van het 
onderzoeksproject zijn de detaileisen gedefinieerd in combinatie met het 
operationele concept en het voorontwerp van de RPAS-systeem- 
architectuur. Deze architectuur bestaat uit een “flight segment”, de RPA, 
en een “ground segment”, het grond station. 

Highlights  De basis voor een eisenpakket voor een RPAS is gelegd. Een grondig 
begrip van deze eisen en de implicaties wanneer deze eisen worden 
gewijzigd is tot stand gekomen; 

 Een basale eis is de vorm van schaling die wordt toegepast en het effect 
dat de verschillende vormen van schaling hebben op de operationele 
aspecten van de RPA. De schaling zelf, maar ook de specifieke 
schalingsmethode, bepalen in hoge mate de vluchtprestaties van de RPA 
en daarmee het benodigde operationele gebied; 

 De architectuur van de elektrische en elektronische boordsystemen is 
onderzocht en specifiek de “Guidance, Navigation, Control” apparatuur 
hierbij met als rol om de “Autopilot” functionaliteit te vervullen in de 
RPA. Een verbeterd testvliegtuig voor verificatie-activiteiten op het 
gebied van autopilot functionaliteit is opgeleverd, in afwachting van 
verdere testvluchten. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean sky 2-project: Diode Die – Fatigue 
Characterisation and Testing (DiDi-FaCT) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Avionicatechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Er zijn analyses uitgevoerd van de manier waarop de elektrische diodes 
getest gaan worden in een speciaal te ontwerpen testbank, waarin de 
schijfdiodes een langdurige vermoeiingsbelasting te verduren krijgen. Van de 
testbank is een voorlopig ontwerp gemaakt.   

Omschrijving Toekomstige vliegtuigen gebruiken grote hoeveelheden elektrisch vermogen. 
Niet alleen zijn er extra systemen voor bijvoorbeeld in-flight entertainment, 
communicatie en comfort, maar er is ook een belangrijke trend om 
vliegtuigsystemen aangedreven door olie of perslucht te elektrificeren. 
Dat betekent dat de elektrische generatoren opgeschaald moeten worden. 
Hoe kan dat, veilig en betrouwbaar, zonder dat het te zwaar wordt? 
Een oplossing is de generatoren op hogere snelheid te laten draaien. 
Dat levert een hogere vermogensdichtheid op, maar belast ook meer de 
rotor en op de rotor gemonteerde diodes. Het was al niet zo’n vriendelijke 
omgeving met zijn hoge temperaturen en mechanische krachten, en de extra 
belasting maakt het nog erger. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 
generator niet vroegtijdig faalt door vermoeiing van de dioden? 
In het DiDi-FaCT-project wordt een langdurig thermo-mechanisch 
testprogramma uitgevoerd op meerdere diodetypen, om daarmee een 
vermoeiingsmodel af te leiden en te valideren. Ontwerpers die componenten 
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van vermogenselektronica in ruwe omgeving toepassen kunnen het model 
gebruiken om de inbouwstructuur te optimaliseren, zodanig dat het systeem 
de betrouwbaarheid heeft die nodig is. Dit is een essentiële stap om 
gewichtsbesparing en rendementsverbeteringen te bereiken in generatoren 
en andere systemen, wat op zijn beurt weer leidt tot brandstofbesparing en 
uitstootvermindering van het vliegtuig. 

Highlights Consensus over het initieel ontwerp van de testopstelling. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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F Vliegtuigsystemen en vliegproeven 

Het hoofdkennisgebied “Vliegtuigsystemen en vliegproeven” bestaat uit de volgende kennisgebieden: 

 Vliegtuigsysteemontwikkeling (AS.1.C); 

 Vliegproefsystemen (AS.1.D); 

 Vliegoperaties (AO.1.B). 

 

 
Vliegproeven met civiele en militaire vliegtuigen en helikopters 

 

Het hoofdkennisgebied omvat drie thema’s gekoppeld aan de drie onderliggende kennisgebieden: 

 Scale Model Aircraft Research & Development (SMARD) met de onderliggende speerpunten; 

 Embedded Trainingsssystemen (Embedded Training Systems, ETS); 

 Vliegoperaties (OPS). 

 

In 2015 is gestart met het SMARD (“Scale Model Aircraft Research & Development")-initiatief. Daarbij wordt een 

vliegend schaalmodel van een referentievliegtuig ontwikkeld, in dit geval het NLR-laboratoriumvliegtuig 

Cessna Citation II. Het schaalmodel wordt gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling op verschillende gebieden, 

niet met het doel op zich om het vliegtuig te vliegen, maar om kennis en ervaring op te doen door het uitvoeren van 

de vereiste engineering activiteiten bij het maken van een vliegend schaalmodel. 

“Embedded Training Systems” omvat systemen die het mogelijk maken om training uit te voeren aan boord van 

operationele vliegtuigen en helikopters. Embedded trainingssystemen hebben tot doel het efficiënter inzetten van 

personeel en middelen met als doel het verhogen van de trainingseffectiviteit en kostenbeheersing. 

Het kennisgebied “Vliegoperaties” is in vele opzichten het vervolg op de kennisgebieden van het hoofdkennisgebied 

“Human Effectiveness”. Nadat nieuwe vliegprocedures, cockpitconcepten, systemen of human machine interfaces 

voor de cockpit zijn getest in de NLR-vluchtsimulatoren, is de logische vraag: hoe werkt het in een werkelijke 

omgeving? 

De werkzaamheden in het programma voor “Vliegtuigsystemen en vliegproeven” waren in het verslagjaar gericht op 

ontwikkeling van een meetmethode om het geluid van vliegtuigmotoren in de vlucht te kunnen meten; 

analyse, ontwikkeling en test van de compressietechniek voor het efficiënt verzenden van gegevens ten behoeve van 

het op afstand besturen van een passagiersvliegtuig; analyse en (systeem)ontwerp van een dynamisch geschaald 

vliegtuig voor het uitvoeren van vliegproeven, waarbij de testresultaten te matchen zijn aan een “full-scale” vliegtuig; 

kennisontwikkeling op het gebied van Flight Test Support, Navigation Systems, Measurement Systems, 

Certification Support en Embedded Training Systems. 
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F.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Scale Model Aircraft Research & Development 
(SMARD) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

Zie ook: KaV - Avionicatechnologie 

Voortgang 

Samenvatting Analyse en (systeem)ontwerp van een dynamisch geschaald vliegtuig voor 
het uitvoeren van vliegproeven, waarbij de testresultaten te matchen zijn 
aan een “full-scale” vliegtuig. 

Omschrijving In 2015 is gestart met het SMARD (Scale Model Aircraft Research & 
Development)-initiatief. Daarbij wordt een vliegend schaalmodel van een 
referentievliegtuig ontwikkeld, in dit geval het NLR-laboratoriumvliegtuig 
Cessna Citation II. 
Het schaalmodel wordt gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling op 
verschillende gebieden, niet met het doel op zich om het vliegtuig te vliegen, 
maar om kennis en ervaring op te doen door het uitvoeren van de vereiste 
engineering activiteiten bij het maken van een vliegend schaalmodel.  

Highlights Na de start van de conceptual definition/ preliminary design van het vliegtuig 
op schaalmodel zijn deze werkzaamheden in het verslagjaar voortgezet. 
Dit heeft geresulteerd in de evaluatie van de eisenbasis en het begrip van de 
implicaties die verschillende eisen hebben met betrekking tot het 
operationeel gebruik van het vliegtuig. 

 Het geschaalde vliegtuigmodel en de aerodynamische en 
motorkarakteristieken impliceren het gebuik van een extern vliegveld; 

 De eisen te stellen aan de flight operators zijn geïdentificeerd; 

 Het ontwerp van flight control systemen: het ontwerp van 
besturingsregels en implementatie in autopilot systemen; 

 De architectuur van Guidance, Navigation, and Control-apparatuur en de 
sensorsystemen, en de Command and Control (C2) telemetriesystemen 
is ontwikkeld; 

 De Electrical Power Generation and Distribution System (EPGDS) voor 
het van elektriciteit voorzien van de verschillende componenten in de 
elektrische installatie van het geschaalde vliegtuig is ontwikkeld; 

 Het ontwerp van het grondstation is ontwikkeld in meer detaillering, in 
acht nemend het toenemende begrip van het soort operaties dat nodig 
zal zijn om uit te voeren met het grote en zware schaalmodel. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky-programma: JTI Smart Fixed Wing 
Aircraft (Clean Sky ITD SFWA) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Realisatie en demonstratie van een innovatieve verbinding tussen vaste en 
bewegende vleugeldelen ten behoeve van bekabeling en perslucht. 



 

  

 

Vliegtuigsystemen en vliegproeven 

77 

NLR  ACTIVITEITENVERSLAG 2016 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING 

Omschrijving In JTI CleanSky Smart Fixed Wing Aircraft (SFWA)-consortiumverband wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van een vleugel die bijdraagt aan een 
vermindering van de door het vliegen veroorzaakte milieubelasting. 
Als onderdeel van dit project zullen actuatoren in de modellen, 
zowel bestuurd via gasinjectie als mechanisch, worden ontwikkeld en getest. 
Daarnaast worden adviezen geleverd ten aanzien van de ontwikkeling en 
inbouw van vliegproefinstrumentatie die de vervorming van een laminaire 
buitenvleugel van een prototypevliegtuig meet. 

Highlights Er is een flexibele arm voor transfer van elektrische kabels en perslucht 
ontworpen en als demonstratiemodel aangemaakt. Met de verbinding wordt 
primair gericht op het kunnen aansturen en voeden van actuators in kleppen 
die de luchtstroming over de kleppen verbeteren. Daarnaast kan de 
verbinding worden gebruikt voor het voeden van andere systemen in 
beweegbare delen van een vliegtuigen zoals vliegtuigontijzingssystemen.  

Wetenschappelijke artikelen “Wing movable transition for tubing and wiring”. Verschenen als 
NLR CR-2016-367. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and 
UHBR Propulsion System Maturation 
(Partner project PropMat) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

Zie ook: KvB – HTSM – Future Concepts en KaV - Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden 

Voortgang 

Samenvatting Ontwikkeling van een meetmethode om het geluid van vliegtuigmotoren in 
de vlucht te kunnen meten. 

Omschrijving Het doel van het project PropMat is om Counter Rotating Open Rotor 
(CROR)-voorstuwing van TRL 4 naar TRL 6 te brengen. TRL 4 is onder andere 
bereikt door de NLR-bijdragen aan het Clean Sky SWFA-project. 

Er is de eerste studie uitgevoerd naar de operationele manieren om vanuit 
het meetvliegtuig het motorgeluid van een ander vliegtuig in de vlucht te 
kunnen meten. Tevens is ondersteuning verleend aan de ontwerpstudie 
betreffende het geluidmeetsysteem dat in het NLR-laboratoriumvliegtuig 
Cessna Citation II zal worden ingebouwd. 

Highlights Een innovatieve meetmethode voor het meten van geluid van 
vliegtuigmotoren in de vlucht is gedefinieerd. De meetmethode zal vooral 
geschikt zijn om de in ontwikkeling zijnde efficiënte Counter Rotating Open 
Rotor (CROR) te evalueren op geluid dat tijdens de kruisvlucht wordt 
gegenereerd. Dit geluid moet in de vlucht worden gemeten om verstoring 
van de atmosfeer uit te sluiten. Een voorstel voor deze meetmethode en 
metingen met de NLR Cessna Citation II is opgesteld en met specialisten 
besproken. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/FP7-project: Advanced Cockpit for Reduction of 
Stress and Workload (ACROSS) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 
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Zie ook: KaV – Human Effectiveness 

Voortgang 

Samenvatting Analyse, ontwikkeling en test van de compressietechniek voor het efficiënt 
verzenden van gegevens ten behoeve van het op afstand besturen van een 
passagiersvliegtuig. 

Omschrijving In het project ACROSS wordt in EU-verband onderzocht hoe een vliegtuig 
met een 'incapacitated crew' toch veilig aan de grond gezet kan worden en 
hoe met een 'reduced crew' operaties toch veilig uitgevoerd kunnen worden. 
Het projectonderdeel van ACROSS in dit KaV-hoofdkennisgebied doet 
onderzoek naar de communicatie-aspecten bij de toepassing van deze 
nieuwe cockpit- concepten waarbij het vliegtuig vanaf de grond bestuurd kan 
worden. 

Highlights De activiteiten van het ACROSS-project zijn afgerond met het publiceren van 
de overwegingen ten aanzien van adequate toekomstige architecturen voor 
de systemen in de cockpit en van de inzichten hoe optimaal kan worden 
omgegaan met toekomstige capaciteiten van communicatiekanalen. Het NLR 
ontwikkelde een datacompressietechniek voor het efficiënt verzenden van 
gegevens over een digitale communicatieverbinding. 

Wetenschappelijke artikelen  ACROSS D7.5 - Report on "communicate" assessment platform 
architecture and test results. Ook verschenen als NLR CR-2016-214; 

 ACROSS D7.4 - Selected "communicate" assessment platform scenarios 
and test cases. Ook verschenen als NLR CR-2016-215; 

 ACROSS D7.1 - Consolidated communication scenarios and systems 
architecture. Ook verschenen als NLR CR-2016-216; 

 ACROSS D2.2 - Description of concept architectures. Ook verschenen als 
NLR CR-2016-220. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Flight Test Support - kennisontwikkeling 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Ontwikkeling van een systeem om videosignalen aan boord van vliegtuigen 
te kunnen registreren en analyseren. 

Omschrijving Het speerpunt “Flight Test Support” richt zich op: 

 Vertaling van regelgeving en/of meetvraag naar een 
vliegproefprogramma; 

 Opzet van de benodigde vliegproefinstrumentatie, en het eventueel 
uitwerken van benodigde nieuwe concepten; 

 Voorbereiden, uitvoeren en nazorg van vliegproeven (dat wil zeggen de 
coördinerende rol vervullen van een vliegproeforganisatie, conform 
EASA-regelgeving); 

 Databeheer, conversie, reductie en analyse; 

 Kennisondersteuning/consultancy op het gebied van vliegproeven. 

Highlights Bij het registreren en verwerken van videosignalen aan boord van vliegtuigen 
zijn  tegenwoordig nieuwe standaarden van toepassing waarvoor geen 
testapparatuur voorhanden is. De bestaande apparatuur beperkt zich tot 
Phase Alternating Line (PAL) en National Television Standards Committee 
(NTSC). Het onderzoek is van toepassing op lopende en toekomstige 
projecten waarbij registratie van hoge resolutie videosignalen plaatsvindt. 
Om dit te optimaal te kunnen benutten is de bijbehorende testapparatuur/ 
software gemoderniseerd: 
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1. Een testgenerator: de testgenerator is aangeschaft. Om de unit te 
kunnen gebruiken zal enige studie vereist zijn die onder de 
kennisontwikkeling van dit project valt; 

2. Een multi-norm monitor: er is een markverkenning uitgevoerd en een 
multi-norm monitor geselecteerd en besteld waarmee de inhoud van de 
signalen ter plekke geanalyseerd kan worden; 

3. Testsoftware: er is een markverkenning uitgevoerd en software 
aangeschaft om de kwaliteit van videobeelden te beoordelen. Hierdoor 
wordt een objectieve en daardoor betrouwbare vergelijking mogelijk. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Navigation Systems - kennisontwikkeling 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Verkenning op het gebied van flight inspectie met behulp van onbemande 
vliegtuigen (drones). 

Omschrijving Het NLR-speerpunt “Navigation Systems” richt zich op GPS, Galileo, maar ook 
de meer traditionele systemen als ILS, VOR, etc. Daarnaast wordt onderzoek 
verricht naar methoden, technieken en tools om Air Navigation Service 
Providers (ANSPs) te kunnen ondersteunen bij de optimalisatie van hun ILS- 
inspectie en onderhoudsprogramma. 

Highlights In het kader van kennisopbouw op het gebied van flight inspectie is  
deelgenomen aan het International Flight Inspection Symposium 2016 
(IFIS2016) in Belgrado. Het doel van dit symposium was het internationaal 
uitwisselen van technische informatie met betrekking tot flight 
inspectiesystemen, procedures en “state of the art “ ontwikkelingen op dit 
vakgebied: toekomstige ontwikkelingen zoals  de eerste ervaringen met het 
uitvoeren van flight inspecties met drones. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Measurement Systems - kennisontwikkeling 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Gebruik van beeldsensoren (SmartCams) om metingen aan boord van 
vliegtuigen te verrichten door middel van het halen van meetgegevens 
(bijvoorbeeld de stand van hoogtemeter) uit de opgenomen beelden met 
behulp van software. 

Omschrijving Het NLR-speerpunt “Measurement Systems” richt zich op twee 
deelgebieden: 

• Meetsystemen in vliegtuigen (van het NLR en anderen, bemand en 
onbemand); 

• Meetsystemen voor het bemeten van vliegtuigen en vliegcondities. 

De nadruk van kennisontwikkeling heeft gelegen op “non-intrusive” meten. 
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Highlights Onderzoek heeft plaatsgevonden op het gebied van meetsystemen ten 
behoeve van scheepsmetingen. Nieuwe meetoplossingen zijn uitgezocht, 
en dan vooral de toepasbaarheid van SmartCams (beeldherkenning) voor het 
meten aan boord van schepen. Het non-intrusive meten heeft als grote 
voordeel dat er geen fysieke verbindingen met de scheepssystemen gemaakt 
hoeven te worden. Conclusie van dit onderzoek: goed toepasbaar, zeker in 
afgesloten ruimtes met constante verlichting. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Certification Support - kennisontwikkeling 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Verdere optimalisatie van de Certification Management Application (CMA). 

Omschrijving Het NLR-speerpunt “Certification Support” richt zich op de 
luchtwaardigheidscertificatie van vliegtuigsystemen, vliegtuigmodificaties, 
en nieuwe vliegtuigen. Er is gewerkt aan de optimalisatie van het 
certificatieproces door middel van de juiste gereedschappen (CMA) en 
verdere automatisering. 

Highlights De Certification Management Application (CMA) is een op Access gebaseerde 
applicatie die certificatiewerkzaamheden ondersteunt. Het stelt de 
Certification Engineer in staat om de grote hoeveelheden data en informatie 
die in het certificatieproces vergaard worden effectief te behandelen en de 
voortgang te bewaken. Het CMA bevat een aantal referentiedocumenten die 
als certificatiebasis kunnen dienen. Er is onderzoek gedaan naar de migratie 
van de Access Referentiedocumenten naar een centrale MySQL-database. 
Daarnaast is een Access tool ontwikkeld die uit deze centrale MySQL- 
database op maat gesneden Access-databases kan genereren. 
Daarbij genereert het tevens de Release Notes die bij die op maat gesneden 
database met Referentiedocumenten hoort. De noodzaak om 
gebruikersgroepen van hun eigen referentiedocumenten te kunnen voorzien 
wordt gedreven door het feit dat niet elk referentiedocument aan elke 
gebruiker mag worden uitgegeven. Daarnaast heeft het ook een positief 
effect op de performance van het CMA. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Embedded Training Systems - kennisontwikkeling 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Uitbreiding van het Embedded Trainingsysteem met sensoren die (optische 
of infrarood) lange afstandsbeelden in de cockpit brengen, en een upgrade 
van de scenarioplanning en validatie-aanpak. 

Omschrijving “Embedded Training Systems” omvat systemen die het mogelijk maken om 
training uit te voeren aan boord van operationele vliegtuigen en helikopters. 
De nadruk van de kennisontwikkeling lag op “Within Visual Range”-aspecten 
en hoe dit te implementeren in het Embedded Trainingssysteem; 
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hierbij worden de aspecten vanuit de trainingsdoelen beschouwd en op basis 
van deze doelen worden technologieën getoetst op haalbaarheid. 
Daarnaast is de optimalisatie van Scenario Planning en Validatie onderzocht. 

Highlights Within Visual Range Cuing: er is een inventarisatie gemaakt van benodigde 
commando’s voor een Air-to-Air en een Air-to-Ground mode. Daarnaast is 
een architectuurmodel ontwikkeld dat later gebruikt kan worden voor het 
ontwikkelen van een ownship simulatiemodel. 
Model en scenario validatie: door een koppeling te maken tussen het ET 
Systeem (ETCore en ownship modellen) en het F4S is het mogelijk om voor 
de ET scenario’s te ontwikkelen waarin het dynamisch gedrag van de 
ownship,  threat en missile modellen geanalyseerd kunnen worden.  
Scenario Planning Concept & Tools: er is onderzoek gedaan naar verbetering 
van de huidige editor en ‘replay’ faciliteit, zoals aansluiting bij resultaten uit 
het “Scenario Generatie” project dat door het NLR is uitgevoerd voor 
Defensie. Met name standaarden voor het vastleggen van scenario’s en 
mogelijkheden om ETCore daarbij te laten aansluiten zouden interessant 
kunnen zijn. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Model Identification 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen en 
vliegproeven 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Om een dynamisch systeem te kunnen karakteriseren in een model is 
systeemidentificatie nodig. In dit project is de identificatie onderzocht van 
een model op basis van basic principles waarvoor vervolgens een controller is 
ontwikkeld. 

Omschrijving De nadruk van kennisontwikkeling lag op de volgende onderwerpen: 

 Systeemidentificatie van het SMARD-platform (data-analyse vanuit 
vliegproeven); 

 Ontwerp en software/hardware-in-the-loop-test van de controller. 

Highlights Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een 'nonlinear dynamic inversion' 
(NDI) controller. Deze nieuwe controller moet de 'oude' ‘proportional–
integral–derivative’ (PID) controllers gaan vervangen in de huidige 
simulatiemodellen. Het doel is om het model met NDI controller te gebruiken 
voor scenario’s in de F4S-simulator. Daarnaast is een NDI controller breed 
inzetbaar en kan het generiek gemaakt worden. Dit project is dus de eerste 
stap ('pilot') voor de NDI controller. In MATLAB en Simulink is de controller 
geschreven en er is gewerkt met huidige modellen die aangepast zijn ten 
behoeve van comptabiliteit. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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G Defensiesystemen 

Het hoofdkennisgebied “Defensiesystemen” bestaat uit de volgende kennisgebieden: 

 Wapensystemen (AS.1.E); 

 Elektronische oorlogsvoering (AS.1.F); 

 Missieondersteuning (AS.1.G); 

 Militaire luchtwaardigheid (AS.1.H); 

 Systeemonderhoud en platformbeheer (AS.1.K). 

 

 

                                                                        

                                                                              

 

 

 
 
Field trials en analyse tools voor het bepalen van de eigenschappen en prestaties van middelen voor (zelf)bescherming 

tegen luchtverdedigingswapens 
 

De huidige vormen van operationele inzet en de variabiliteit in scenario’s in combinatie met de internationale 

samenwerking stellen hoge eisen aan de effectiviteit van de operaties, de systemen en de mensen. Dit vereist een 

flexibele en proactieve houding van de krijgsmacht die moet inspelen op de versnelde opkomst van nieuwe 

technieken en technologieën. Defensie dient zowel smart user als smart specifyer / buyer te zijn. Het NLR ondersteunt 

de Nederlandse krijgsmacht hierbij door het geven van objectief advies gebaseerd op integrale kennis van zowel de 

techniek als de operationele context.  

Het hoofdkennisgebied Defensiesystemen integreert de kennis van de technische prestaties van (wapen)systemen, 

vliegtuigen, boordsystemen, sensoren en missie-ondersteunende systemen met kennis van de operationele inzet en 

de dreigingsomgeving.  

Het zwaartepunt van de resultaten van dit programma ligt op analysemethoden ten behoeve van de tactische inzet 

van vliegtuigen, de eisen te stellen aan zelfbeschermingsystemen en -middelen en de eisen aan toekomstige of 

verbeterde wapensystemen. 

In het hoofdkennisgebied “Defensiesystemen” wordt kennis opgebouwd om Defensie in de toekomst te kunnen 

ondersteunen bij haar operationele taken; via het smart specifier, buyer, user principe. De werkzaamheden waren in 

het verslagjaar gericht op blijvende ondersteuning bij operationele en technische vraagstukken door middel van 

uitbreiding van de simulatieomgeving WEST (Weapon Engagement Simulation Tool), het verkrijgen van inzicht in de 

toegevoegde waarde van geavanceerde weergavemethodes in het plannen en debriefen van missies, ontwikkeling van 

de COTS software-defined radartestfaciliteit DEAF (Digital Electronic Attack test Facility), en ontwikkeling van een 

Nonlinear Dynamic Inversion (NDI) Controller in een MATLAB-Simulink omgeving. 
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G.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel Digital Electronic Attack test Facility  (DEAF) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Defensiesystemen 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Sinds 2013 ontwikkelt het NLR de Digital Electronic Attack test Facility 
(DEAF).  

Omschrijving Het NLR ontwikkelt een COTS software-defined radartestfaciliteit, 
Digital Electronic Attack test Facility (DEAF). DEAF wordt ingezet voor 
onderzoek naar state-of-the-art tegenmaatregelen, radartechnologie, 
kwetsbaarheidsonderzoek en in de nabije toekomst als scene generation 
voor Hardware-In-the-Loop (HIL) simulaties en meetinstrument voor 
signaturen. Er is onderzoek verricht naar het (kunnen) toepassen van COTS 
SDR- en RF- componenten.   

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel Nonlinear Dynamic Inversion (NDI) Controller 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Defensiesystemen 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Er is een Nonlinear Dynamic Inversion (NDI) Controller ontwikkeld in een 
MATLAB-Simulink omgeving. De eerste mogelijke toepassing zou een missie- 
scenario in de Fighter-Four-Ship (F4S) simulator zijn. 

Omschrijving Er is een NDI controller ontworpen aan de hand van een doctoraal proefschrift 
met betrekking tot dit onderwerp. NDI is een moderne flight controller 
waarmee een goede closed-loop flight performance kan worden behaald over 
een groot deel van de flight envelope. De gedachte achter deze controller is de 
systematische ‘generalized control’ aanpak. Gebruikmakend van de 
bewegingsvergelijkingen, aerodynamica, massa-eigenschappen en engine 
models kan de relatie tussen de stuurvlakken en gewenste beweging bepaald 
worden. Het model bevat ook ‘robustness’ tegen modelfouten.  

Highlights Er is een NDI based softwaremodule ontwikkeld in een MATLAB-Simulink 
omgeving.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Missieondersteuning 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Defensiesystemen 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Er is een prototype van een debrief tool gemaakt die gebruikt maakt van 
“Augmented reality” via een HoloLens. 



 

  

 

Defensiesystemen 

84 

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2016 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING 

Omschrijving Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de toegevoegde waarde 
van geavanceerde weergavemethodes in het plannen en debriefen van 
missies. Hiertoe is in kaart gebracht hoe de data uit bestaande 
vliegtuigregistratiesystemen kan worden verwerkt tot een 3D beeld dat in de 
HoloLens kan worden getoond. Voordeel van het gebruik van de HoloLens is 
dat de omgeving gelijk met het gegenereerde beeld zichtbaar blijft, 
waardoor interactie tussen de deelnemers aan de debrief mogelijk is. 
Daarbij kan er om de projectie heen gelopen worden om details te bekijken 
en kan er eenvoudig afstand genomen worden om het “grote plaatje” te 
overzien. 

Highlights Er is een prototype-applicatie ontwikkeld die opgenomen vliegtuigdata in 3D 
projecteert. De applicatie is aan enkele vliegers getoond en de eerste 
reacties zijn positief. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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H Ruimtevaartsystemen 

 

  

   

 

AMS-02 : AlphaMagnetic Spectrometer 
instrument gekoppeld aan ISS met 

NLR Thermal Control System 

Satellite Navigation and Communication for 
Air Traffic Management (ESA–Iris programma) 

 

Het hoofdkennisgebied “Ruimtevaartsystemen” bestaat uit de volgende kennisgebieden: 

 Ruimtevaartinfrastructuur (AS.1.I); 

 Ruimtevaarttoepassingen (AS.1.J). 

 

Het NLR heeft zich in het hoofdkennisgebied “Ruimtevaartsystemen” gespecialiseerd op enkele thema’s. Het doel is 

om op deze specialismen voorop te lopen en innovaties te ontwikkelen met economische en/of maatschappelijke 

impact. 

De focus van het hoofdkennisgebied “Ruimtevaartsystemen” van het NLR is: 

1. Thermal Control Systems; 

2. Earth Observation Big Data Processing & Analysis: 

a. Onboard Payload Data Processing; 

b. Downstream Infrastructure & Applications. 

3. Global Navigation Satellite Systems; 

4. Space Systems - Small Satellite (Constellations). 

Met betrekking tot elk van deze thema’s is de kennis verder ontwikkeld. Daarbij is gekozen voor een integrale 

programmabenadering per thema. Wat betekent dat er binnen een thema gewerkt wordt aan een meerjarige visie 

waarbij KvB en KaV elkaar waar mogelijk versterken. Uiteraard met dien verstande dat KvB vraaggestuurd is door 

overheid en bedrijfsleven en dat het op initiatief van het NLR ontwikkelde KaV-onderzoek flankerend ingezet wordt 

om lager TRL-niveau kennisopbouw te realiseren. 

Tenslotte vindt op het NLR ook kennisopbouw plaats die niet tot het hoofdkennisgebied “Ruimtevaartsystemen” 

behoort, maar wel significante relevantie heeft voor de ruimtevaart: 
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1. Structures & Materials; 

2. Antenna’s and RF systems. 

 

De werkzaamheden in het programma voor “Ruimtevaartsystemen” waren in het verslagjaar gericht op het uitvoeren 

van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot een heat pipe met ‘aan/uit schakelaar’ door middel van 

“electrowetting”; ontwikkeling van een technologie voor het integreren van antennes in de romp of vleugels van 

vliegtuigen; onderzoek betreffende het gebruik van Kalman-filters voor de metingen van de sensoren die worden 

gebruikt voor standregeling; dataprocessing voor een toepassing van een RF-sensor, voor een CubeSat of Mini-sat, op 

basis van de Zynq-technology; uitbouw van de kennispositie met betrekking tot het kritisch gebruik van 

satellietnavigatie om zowel overheid als bedrijfsleven daarmee te ondersteunen. 

H.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Big Data Processing & Applications Knowledge 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Ruimtevaartsystemen 
 

Jaar 2016 

Zie ook: KvB – HTSM – Space, KvB – Logistiek en Mobiliteit – Navigatie en remote sensing en 
FaV – Aerospace Systems-faciliteiten 

Voortgang 

Samenvatting Prototype van dataprocessing voor een toepassing van een RF-sensor, 
voor een CubeSat of Mini-sat, op basis van de Zynq-technology. 

Omschrijving Dataprocessing aan boord van satellieten wordt steeds belangrijker. 
Met name voor kleine CubeSats, omdat daarin de downlink erg beperkt is. 
Een applicatie van een RF-sensor is hier als casestudie genomen. Dit (ook) als 
voorbereiding op een mogelijke doorontwikkeling van een CubeSat. 

De dataketen is gedetailleerd (RF-ontvanger – processing board – display) en 
ook de architectuur van de VHDL/software is bepaald. Er is een Zynq 
demonstrator board gekocht evenals een RF-ontvanger (FMCOMMS5). 
De VHDL is geschreven en ook de bijbehorende software op de processor. 
Verder is eerst een applicatie gemaakt om de invalsrichting van signalen te 
bepalen (signal analysis). Daarna is een applicatie gemaakt om juist de 
signaalkarakteristiek met parameters te bepalen. 

Highlights  Complete Zynq-prototyping, inclusief VHDL/software; 

 Aantonen dat rekenintensieve dataprocessing geschikt is voor kleine 
satellieten. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Global Satellite Navigation Systems - Verstoringen, 
Tegenmaatregelen, Validatie en Certificatie 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Ruimtevaartsystemen 
 

Jaar 2016 

Zie ook: KvB – Logistiek en Mobiliteit – Navigatie en remote sensing 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR is het kenniscentrum voor satellietnavigatie in Nederland, zowel 
voor systeemtechnologie als ook downstream gebruik. Het NLR specialiseert 
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zich in kritisch gebruik van satellietnavigatie. Belangrijk daarbij is een goed 
begrip van natuurlijke en niet-natuurlijke verstoringen, analyse van de 
risico’s en prestaties, en tegenmaatregelen om de effecten van verstoringen 
te minimaliseren. 

Dit project richt zich op het verder uitbouwen van deze kennispositie om 
zowel overheid als bedrijfsleven daarmee te ondersteunen. De komende 
jaren wordt een significante expansie verwacht van gebruik van 
satellietnavigatie in een verscheidenheid aan marktsegmenten. Een niet 
volledige lijst van enkele belangrijke ontwikkelingen: het Galileo Reference 
Center in Noordwijk, autonoom wegtransport ontwikkelingen, 
Single European Sky-ontwikkelingen, nieuwe secure services die door Galileo 
beschikbaar komen (Public Regulated Service (PRS), Open Service (OS)- 
authenticatie).  

Omschrijving Kennisopbouw van methodieken voor het vaststellen van interferentie/ 
storingsbronnen in een bepaald gebied. Er zijn verschillende tests uitgevoerd 
waarbij drie verschillende meetstations in dat gebied zijn geplaatst.  

De eerste analysetests zijn uitgevoerd die zijn gericht op meaconing. Dit is 
een dreiging waarbij GNSS-signalen worden opgevangen en gelijk daarna 
weer worden uitgezonden met hogere energie waardes. Het omslagpunt 
waarop GNSS-ontvangers de voorkeur geven aan de herhaalde GNSS- 
signalen boven de echte GNSS-signalen is onderzocht. 

Een stagiaire is begeleid die met behulp van vrij beschikbare software op het 
internet een GPS spoofer heeft opgezet en gedemonstreerd.  

Highlights De resultaten van het NLR-onderzoek naar interferentiedetectie en 
-lokalisatie zijn gepresenteerd tijdens de European Navigation Conference 
(ENC) 2016 in Helsinki. 

Wetenschappelijke artikelen ENC 2016, Helsinki, extended abstract: ‘GNSS Interference Detection and 
Localisation - A pragmatic (near) real time approach’ 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Heat pipe met ‘aan/uit schakelaar’ door middel van 
“electrowetting” 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Ruimtevaartsystemen 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met betrekking tot een heat pipe 
met ‘aan/uit schakelaar’ door middel van “electrowetting”. Naar aanleiding 
van deze studie is een ESA-project toegekend. 

Omschrijving Heat pipes zijn zeer efficiënt in het transporteren van warmte en worden 
daarom op grote schaal gebruikt in onder andere satellieten en laptops om 
warmte af te voeren van bijvoorbeeld processoren. Echter, in sommige 
omstandigheden is de warmtetransportcapaciteit van een heat pipe een 
nadeel, bijvoorbeeld in ruimtevaartapplicaties waar de temperatuur van 
componenten in bepaalde gevallen veel te laag kan worden als de heat pipe 
blijft functioneren. Om lage temperaturen te voorkomen worden nu vaak 
elektrische heaters gebruikt, of een mechanisme dat de heat pipe loskoppelt 
van de componenten onder koude omstandigheden. Beide oplossingen 
hebben grote nadelen en er is daarom een zoektocht naar betere 
oplossingen. 
Het NLR heeft recent het concept voor een heat pipe met een electrowetting 
on/off switch bedacht. Door middel van het aanbrengen van een kleine 
spanning over een speciale coating wordt een gedeelte van de heat pipe 
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hydrofoob gemaakt in plaats van hydrofiel en hierdoor wordt de 
warmtetransportcapaciteit onmiddellijk geblokkeerd. Dit zou een heat pipe 
met aan/uit schakelaar opleveren die veel lichter is en veel minder energie 
verbruikt dan bestaande alternatieven.  

Highlights De analyses en berekeningen in de studie laten zien dat het concept zeer 
veel belovend is. Naar aanleiding van deze haalbaarheidsstudie heeft ESA het 
NLR een project toegekend om een prototype te bouwen. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Conformal Load-Bearing Satcom Array Antenna 
Structures (CLSAAS) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Ruimtevaartsystemen 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR heeft opdracht gekregen om advies te verstrekken en deel te nemen 
aan de Review Meetings van de ontwikkelde Conformal Load-Bearing Satcom 
Array Antenna (CLSAAS). Het NLR zal aan het eind van het project testen 
uitvoeren op de ontwikkelde antenne en de prestaties evalueren. 
Dit flankerende kennisproject dient om opgedane kennis voor eigen doel 
verder te benutten en te borgen.  

Omschrijving Het NLR is al enkele jaren bezig met de ontwikkelingstechnologie voor het 
integreren van antennes in de romp of vleugels van vliegtuigen. Het NLR is 
gevraagd advies te geven en deel te nemen aan de Review Meetings van de  
ontwikkelde Conformal Load-Bearing Satcom Array Antenna. Door deelname 
aan de review en het uitvoeren van testen kan het NLR kennis opbouwen van 
de technologie die is ontwikkeld. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Space Systems Engineering – Kalman filters 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Ruimtevaartsystemen 
 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Het onderzoek betreft het gebruik van Kalman-filters voor de metingen van 
de sensoren die worden gebruikt voor standregeling.  

Omschrijving De trend is al langer gaande naar (zwermen van) kleinere voordeligere 
satellietconfiguraties met dezelfde of zelf verbeterde capaciteiten als 
klassieke grote configuraties. Dit terwijl met een kortere doorlooptijd van de 
ontwikkeling (en ook kortere levensduur) een snellere hernieuwing van de 
satellietplatforms wordt gerealiseerd. De Nederlandse ruimtevaartindustrie 
en de NLR-ondersteuning leveren een belangrijke bijdrage om de 
Nederlandse ruimtevaartambitie op het gebied van kleine satellietsystemen 
verder uit te bouwen, deels mede dankzij het onderzoek in dit project. 

Om missies te kunnen analyseren heeft het NLR een Spacecraft Simulator 
ontwikkeld. Met deze simulator kan onder andere de standregeling van de 
satelliet worden geanalyseerd. Er is onderzoek uitgevoerd naar het 
toepassen en tunen van Kalman filters voor de sensormetingen. 
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Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 



 

  

 

Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden 

90 

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2016 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING 

I Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden 

 

NLR-onderzoek naar optimalisatie van de vezelrichting in de composiet laag in de raamregio van een groot romppaneel 

 

Het hoofdkennisgebied “Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden” bestaat uit de volgende 

kennisgebieden: 

 Levensduurbewaking en onderhoud van vliegtuigen (AV.1.A); 

 Gasturbinetechnologie (AV.1.B); 

 Computational Mechanics and Simulation Technology (AV.1.C); 

 Collaborative Engineering and Design (AV.1.D). 

Het hoofdkennisgebied richt zich op ‘levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden’ van lucht- en 

ruimtevaartsystemen. Vliegtuigen blijven tegenwoordig langer in gebruik dan vroeger in de ontwerpfase werd 

aangenomen. Deze tendens zal zich versterken. Bovendien leert de ervaring dat het gebruik van vliegtuigen verandert 

met de jaren. Langer vliegen met een vliegtuig heeft economische gevolgen. 

Zo moet er meer onderhoud worden gepleegd en moeten systeemonderdelen worden gemoderniseerd naar de 

nieuwe regelgeving of klanteneisen. Deze nieuwe manier van onderhoud vereist vernieuw(en)de kennis en 

hulpmiddelen. De Nederlandse maakindustrie in de lucht- en ruimtevaartsector draagt in veel gevallen 

medeverantwoordelijkheid voor ontwerpen van deelproducten. Daarnaast is een aantal bedrijven bezig kennis op te 

bouwen om producten zelf te kunnen ontwerpen. Beide groepen van bedrijven hebben behoefte aan nieuwe en 

verbeterde digitale ontwerpgereedschappen om de concurrentie op het gebied van ontwerpen van 

vliegtuigcomponenten aan te kunnen. Om dit vorm te geven is een kennisinfrastructuur nodig die multidisciplinaire 

samenwerking op hetzelfde ontwerp mogelijk maakt: integraal ontwerpen van lucht- en ruimtevaartsystemen, 

inclusief big data, data analytics, en cyber-aspecten. 
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De werkzaamheden in het programma voor “Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden” waren in het 

verslagjaar onder andere gericht op de volgende onderzoeksgebieden. 

Er is gewerkt aan de doorontwikkeling van de integratie van open rotor en ultra-high-by-pass motoren in grote 

passagiersvliegtuigen. Er is nieuwe kennis opgebouwd over constructieve simulatie van de vervorming van de 

ronddraaiende composiet rotorbladen en over de scheiding van tonaal en breedbandgeluid voortkomend uit 

geluidsmetingen (in het project PropMat).  

Mede naar aanleiding van het technische en commerciële succes van Europa (via Airbus) voor grote commerciële 

vliegtuigen wil Europa een aanverwante positie voor kleine commerciële vliegtuigen opbouwen. In het ESPOSA- 

project heeft het NLR nieuwe tools voor aerodynamische en thermische loads analyses ontworpen en toegepast. 

Een nieuw hoogwaardige composiet (out of autoclave) motorkapdeel is ontworpen, gefabriceerd, en succesvol getest 

tijdens een demonstratievlucht. Er is kennis opgebouwd op het gebied van hybride-elektrische voortstuwing. 

Voor de ontwikkeling van goedkopere belastingpaden, de ontwikkeling van een nieuw Structural Health Monitoring- 

systeem en het in kaart brengen van variatie in vliegtuiggebruik wordt deelgenomen aan het project DEMETER. 

Uit eerste resultaten blijkt dat door tpepassing van goedkopere belastingpaden ook gewichtsreductie mogelijk is. 

Om te onderzoeken of de opkomende beweging van groene software in de ICT-wereld ook moet worden 

geïntroduceerd op vliegtuigniveau wordt een technology watch uitgevoerd op dit gebied. 

Cyber-Physical Systems zijn systemen die aan de ene kant een natuurkundige (‘physical’) component hebben en aan 

de andere kant een informatica (cyber) component. De interactie tussen safety en cyber security aspecten van 

vliegtuigen zijn in kaart gebracht met nadruk op het software-ontwikkelproces. 

Alles is data. Maar kennis wordt pas opgebouwd met de analyse van die data. Om die analyses mogelijk te maken 

wordt kennis opgebouwd over de manier waarop big data geïntroduceerd kan worden (in het project Adopting Big 

Data in NATO), en over big data methodieken (in het project Cyber and Cyber-Physical Systems). Er is een 

verkennende studie uitgevoerd om aan de hand van geavanceerde data-analyses het additive manufacturing proces 

te optimaliseren. 

Voor vermoeingsonderzoek is een groot aantal proefstukken van aluminium 7075-T7351 getest bij verschillende 

belastingen (in het PROF-project). Het doel is het exact modelleren van de scheurgroei in ieder proefstuk en aan de 

hand daarvan fundamentele relaties leggen tussen scheurgroeisnelheid en de stress intensity factor range. Tevens is 

het begin gemaakt met het automatisch fitten van de curve van de scheurlengte om zo tot nauwkeurigere 

scheurgroeisnelheidsdata te komen. 

Voor het correct voorspellen van knik en knikgedrag van panelen is een nieuwe simulatie tool ontwikkeld 

(in het project: Nieuwe generatie methodieken voor paneeloptimalisatie met knikanalyses). De eerste versie is 

gebruikt in het TAPAS 2-project. Het gereedschap ondersteunt de voorbereidingen van het testen van panelen in de 

NLR ROTOP-faciliteit. 

Voor het voorspellen van het trillingsgedrag van helikopter stores is onderzocht in hoeverre het aantal fysieke testen 

van modificaties van stores te beperken is door gevalideerde simulatiemodellen te gebruiken. Dit onderzoek is 

daarmee een voorbeeld van ‘virtual certification supported by test’. Het is mogelijk gebleken om ruwe 

versnellingsmetingen van een vliegproef met een helikopter te gebruiken om trillingsvormen van de helikopter te 

herkennen. Ee is aangetoond dat het valideren en updaten van een FE-model met vliegproefdata kan worden 

gerealiseerd. 

De vernieuwingen in standaarden zijn geïdentificeerd, de impact op de NLR-MOSAIC software tool bepaald en is 

kennis opgebouwd met betrekking tot kwaliteitsverbetering van de MOSAIC tool en de SMP2-interface van het 

EuroSim tool. 

Om optimale digitale ontwerpen te maken van vliegtuigdelen, zodat deze via additive manufacturing kunnen worden 

geproduceerd, worden in het toptologie-optimalisatie project de beperkingen van het maakproces 

(zoals overhang constraints) al in het ontwerpproces meegenomen. De overhang manufacturing constraint is al in de 

innovatieve topologie-optimalisatie methodiek geïntegreerd. 
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Onbemande systemen worden vanuit militair perspectief in toenemende mate toegepast voor taken die ‘dull, dirty, 

and dangerous’ zijn. Om kosten te reduceren en de logistieke footprint en energieconsumptie te minimaliseren is er 

binnen de NATO behoefte aan een generiek grondstation waarmee de diverse onbemande systemen kunnen worden 

aangestuurd. Het NLR heeft bijgedragen aan het definiëren en beschrijven van de functionele eisen vanuit het 

luchtdomein. 

Het doel van het Joint Research Initiative “Future Sky Safety” is om organisaties bijeen te brengen die zich bezig 

houden met veiligheid van vliegtuigen en vluchten, en om het onderzoek te coördineren. Er zijn modellen opgesteld 

en geëvalueerd van een ‘Environmental Control System’ (ECS) om de impact van composiet materialen op de 

luchtkwaliteit te kunnen bepalen. Er zijn aanbevelingen voorbereid voor een industrieel raamwerk voor het meten van 

de luchtkwaliteit. 

Om de economische impact van de implementatie van een Condition Based Maintenance-programma te voorspellen 

is een model ontwikkeld dat de faalkans van een component modelleerd wanneer deze wordt onderhouden volgens 

een PHM (type CBM)-aanpak. Dit model is gevalideerd. 

I.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and 
UHBR Propulsion System Maturation 
(Partner project PropMat) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

Zie ook: KvB – HTSM – Future Concepts en F Vliegtuigsystemen en vliegproeven 

Voortgang 

Samenvatting In het Clean Sky 2 Partner project PropMat ondersteunt het NLR Airbus met 
de verdere ontwikkeling van de integratie van open rotor en ultra-high-by-
pass motoren in grote passagiersvliegtuigen. De NLR-bijdrage richtte zich op 
de vermindering van het geluid van open rotorvliegtuigen door middel van 
simulatiestudies. 

Omschrijving Doel van het onderzoek is de integratie van open-rotor en ultra-high-bypass 
motoren in grote passagiersvliegtuigen te verbeteren. Kennis over de 
simulatie van het constructief gedrag van composiet rotorbladen is van 
belang, voor geluidshinder in de luchtvaart, voor windenergie (onder andere 
overheden) en voor rompconstructies in toekomstige open-rotor vliegtuigen. 

Highlights De eerste versie is gerealiseerd van een constructieve simulatie van de 
vervorming van de ronddraaiende composiet rotorbladen die de bron van 
het geluid vormen. Er is een voorstudie gedaan naar de impact van (delen 
van) afgebroken rotorbladen op de romp ten behoeve van de veiligheid en 
certificatie. In het verleden zijn akoestische metingen uitgevoerd aan de 
CROR-opstelling. Deze metingen zijn uitgevoerd bij Mach- getallen net onder 
het werkelijke Mach-getal waarbij het beoogde vliegtuig nu zal opereren. Het 
NLR heeft de experimentele dataset geëxtrapoleerd tot het gewenste Mach-
getal. Ook is gewerkt aan experimentele akoestische methoden. 
Een methode is ontwikkeld voor de scheiding van tonaal en breedbandgeluid 
uit geluidsmetingen. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor een vliegtest 
om het geluid van een vliegtuig met NLR’s Cessna Citation II van dichtbij te 
meten. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  EU/FP7-project: Efficient Systems and Propulsion for 
Small Aircraft (ESPOSA) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Mede naar aanleiding van het technische en commerciële succes van Europa 
(via Airbus) voor grote commerciële vliegtuigen wil Europa een aanverwante 
positie voor kleine commerciële vliegtuigen opbouwen. Kleine commerciële 
vliegtuigen passen in de Europese strategie voor een regionaal 
transportsysteem. Hiervoor moeten de vooral de ontwikkelkosten en de 
ontwikkeltijd verder worden gereduceerd. 

Omschrijving Het doel van het NLR is om te onderzoeken of de capabilities die zijn 
opgebouwd bij en voor grote OEMs als Airbus ook ingezet kunnen worden 
voor de ontwikkeling van kleine vliegtuigen. Ook is onderzoek gedaan naar 
marktkansen voor de Nederlandse maakindustrie in Oost-Europa. De nadruk 
in het project lag op het ontwerp en de productie van een "hot" composiet 
nacelle voor twee types turboprop en turboshaft motoren, voor 2- 5 seaters 
en voor 5-9 seaters. 

Highlights De NLR-bijdrage heeft geleid tot de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
tools voor aerodynamische en thermische loads analyses. Een nieuw 
hoogwaardige composiet (out of autoclave) motorkapdeel is ontworpen, 
gefabriceerd, en succesvol getest tijdens een demovlucht. Er is kennis 
opgebouwd op het gebied van hybride-elektrische voortstuwing. Deze kennis 
is ook van belang voor de ontwikkeling van grote vliegtuigen. Er zijn twee 
speciale workshops georganiseerd bij het NLR om de opgebouwde kennis en 
innovatie te presenteren aan Nederlandse bedrijven op het gebied van 
gasturbine- simulatie, en op het gebied van ontwerp en productie van de 
“hot composiet” nacelle, en de verworven kennis op het gebied van 
thermische analyses. 

Wetenschappelijke artikelen  Model Updating of Finite Element Models Using Optimisation Routine, 
Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 88 Issue 5, pages 
665 – 675, 2016. Ook verschenen als NLR TP-2014-51; 

 An Efficient Prediction Model for Prognostic Health Management of an 
Engine Turbine Blade. Gepresenteerd op Modern Safety Technologies in 
Transportation (MOSATT) 2015 Conference. Ook verschenen als NLR TP-
2016-289; 

 Development of a Multidisciplinary Optimization Methodology for Gas 
Turbine Blading, Czech Aerospace Proceedings 2016-01, pages 33-41, 
2016. Zal ook verschijnen als NLR TP-2016-482. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky 2-project: Process and Methods for 
End-2-End Maintenance Architecture development 
and demonstrations and solutions for technology 
integration (DEMETER) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 
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Voortgang 

Samenvatting Door middel van de ontwikkeling van goedkopere belastingpaden, 
de ontwikkeling van een Structural Health Monitoring (SHM)-systeem en het 
in kaart brengen van variatie in vliegtuiggebruik, heeft het NLR een bijdrage 
geleverd aan het verbeteren van het onderhoudsproces voor vliegtuigen. 

Omschrijving Het doel van dit project is het verbeteren van het onderhoudsproces voor 
vliegtuigen. Het NLR is betrokken op het gebied van certificatie- en 
validatieprocessen. Ook is het NLR betrokken bij de ontwikkeling van een op 
optische vezel gebaseerd Structural Health Monitoring systeem.  

Highlights Door het toepassen van meer en goedkopere belastingpaden bij een 
(demonstrator)verbinding tussen vertical tail en romp zijn kostenreductie en 
gewichtsreductie mogelijk gebleken. De variatie in vliegtuiggebruik is in kaart 
gebracht om flexibelere onderhoudsintervallen mogelijk te maken. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Groene software 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het oplossen van warmteproblemen aan boord van vliegtuigen wordt steeds 
belangrijker. Civiele en militaire vliegtuigen worden ‘all-electric-aircraft’. 
Ook computerprogramma’s produceren indirect warmte. Programma’s die 
langer draaien en meer interacteren met geheugens en processoren 
produceren meer warmte dan programma’s die dat niet doen. 

Omschrijving Het doel van het onderzoek is om te bezien of de opkomende beweging van 
groene software in de ICT-wereld ook moet worden geïntroduceerd op 
vliegtuigniveau.  

Highlights Er is een literatuurstudie uitgevoerd. Er zijn ICT-technieken in kaart gebracht 
waardoor software groener wordt. Als belangrijkste technieken zijn 
Computational Efficiency, Data Efficiency, Context Awareness en 
Idle Efficiency aangemerkt. Er wordt geconstateerd dat effectieve tooling nog 
ontbreekt. Het zijn nu nog programmeervuistregels. Onderzocht wordt of het 
NLR zich moet aansluiten bij een bestaand ICT-cluster, maar dan vanuit de 
applicatiekant. Hiervoor blijft een technology watch op dit gebied belangrijk. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Cyber and Cyber-Physical Systems 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Cyber-Physical Systems zijn systemen die aan de ene kant een natuurkundige 
(‘physical’) component hebben en aan de andere kant een informatica 
(cyber) component. Voorbeelden van Cyber-Physical Systems zijn moderne 
vliegtuigen, drones en productiesystemen zoals additive manufacturing 
(AM). Cyber-Physical Systems vereisen een multidisciplinaire aanpak. 

Omschrijving Het doel van dit project is kennis op te bouwen op dit relatief nieuwe 
technologische gebied dat bij misbruik een grote impact heeft op vliegende 
platformen.  
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Highlights Op het gebied van cyber security aspecten is de interactie tussen safety en 
cyber security aspecten van vliegtuigen in kaart gebracht met nadruk op het 
software-ontwikkelproces. Daarnaast is een verkennende studie uitgevoerd 
om aan de hand van geavanceerde data-analyses het additive manufacturing 
proces te optimaliseren. Deze mogelijkheden zijn gepresenteerd aan de AM- 
industrie: ‘'Cyber resilience and secure-software development'’. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Cyber security in the aviation sector 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

  

Voortgang 

Samenvatting Cyber security op platformniveau is een relatief nieuw onderwerp. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in GARTEUR-verband. Er is input geleverd 
op het gebied van cyber security voor de ACARE SRIA. De ACARE SRIA is 
binnen de lucht- en ruimtevaart een belangrijk document waarin 
onderzoeksprioriteiten worden aangegeven. Tevens zijn de mogelijkheden 
verkend om vanuit de lucht- en ruimtevaart een bijdrage te leveren aan de 
EU-publiek-private-samenwerking op het gebied van cyber security.  

Omschrijving De doelstelling van dit project is om in samenwerking met Europese 
kennisinstituten een beeld te krijgen van de risico's op cyber security gebied 
in de lucht- en ruimtevaart en van de maatregelen om deze kwetsbaarheden 
te adresseren. Het NLR heeft dankzij deze activiteiten een beter beeld van de 
cyber security uitdagingen in de Europese lucht- en ruimtevaartindustrie 
waardoor kennisopbouw gerichter kan plaatsvinden. Zo werkt het NLR nu 
aan een methodiek voor cyber security risicoanalyse waarvoor al veel 
belangstelling is. 

Highlights Er is een GARTEUR-workshop georganiseerd met vertegenwoordigers van de 
Europese lucht- en ruimtevaartindustrie. Hier zijn onder leiding van het NLR 
uitdagingen en prioriteiten op cyber security gebied besproken. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Adopting Big Data in NATO 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting De NATO genereert zelf grote hoeveelheden data en ziet hiernaast 
mogelijkheden om gegevens uit het publieke domein te benutten. De NATO 
heeft op dit moment nog geen zicht op de mogelijkheden en vereisten van 
een Big Data-aanpak. Het NLR heeft bijgedragen aan het analyseren van 
use cases om te komen tot een Big Data-architectuur voor NATO. Het NLR 
kan de opgedane kennis inzetten om Defensie te ondersteunen bij 
vraagstukken die een Big Data-benadering vereisen. Het onderzoek is 
uitgevoerd onder de vlag van NATO Industrial Advisory Group (NIAG). 

Omschrijving Big Data is een veel gebruikte technologie bij internet bedrijven en banken. 
Maar ook in de militaire vliegtuigwereld wordt veel data geproduceerd. 
En dat gaat met de trend naar ‘all-electric-aircraft’ alleen maar meer worden. 
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Big Data-technieken kunnen verborgen en onvermoede verbanden boven 
water halen. Doel van het NLR is om kennis op te bouwen voor Big Data- 
toepassingen in het Defensie-domein. Doel van deze studie is om te komen 
tot een set van aanbevelingen ten aanzien van doctrine-, beleids- en 
technische maatregelen die NATO moet nemen om Big Data te introduceren. 
Ook Defensie ziet de potentie van Big Data en heeft vergelijkbare 
vraagstukken met betrekking tot de mogelijkheden en de te nemen 
maatregelen. 

Highlights Het NLR heeft bijgedragen aan het analyseren van use cases om te komen tot 
een Big Data-architectuur voor NATO. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Prediction of fatigue in engineering alloys (PROF) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
Innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het doel van het project is het verbeteren van het voorspellen van 
vermoeiing. Na het testen van proefstukken is het begin gemaakt met het 
modelleren en het leggen van een fundamentele nieuwe relatie tussen 
scheurgroeisnelheid en de stress intensity factor range. 

Omschrijving Het doel van het project is het verbeteren van het voorspellen van 
vermoeiing, ook wel haarscheurtjes genoemd, in aluminium en staal en het 
overdragen van nieuwe inzichten op dit gebied aan industriële partijen. 
In het project zullen bij het NLR zeer nauwkeurige metingen worden 
uitgevoerd om zo tot een beter fysisch model te komen. 
Er zijn proefstukken met verschillende belastingen gemeten om de invloed 
van de belasting te begrijpen. De resultaten worden gebruikt om na 50 jaar 
een aanzienlijke vooruitgang te boeken ten aanzien van het begrip van 
vermoeiing. 

Highlights Er is een groot aantal proefstukken van aluminium 7075-T7351 getest bij 
verschillende belastingen. Het doel hiervan is het exact modelleren van de 
scheurgroei in ieder proefstuk en aan de hand daarvan fundamentele relaties 
leggen tussen scheurgroeisnelheid en de stress intensity factor range. 
Tevens is het begin gemaakt met het automatisch fitten van de curve van de 
scheurlengte om zo tot nauwkeurigere scheurgroeisnelheidsdata te komen. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Nieuwe generatie methodieken voor 
paneeloptimalisatie met knikanalyses 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR bezit eigen digitale tools voor paneeloptimalisatie. Deze tools 
kunnen worden ingezet voor ontwerpstudies en voor virtual testing. Er is een 
nieuw tool ontwikkeld: PANTOPP (PANnel Test OPtimization Plugins) en een 
nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Er wordt een samenwerking opgezet voor 
gezamenlijke methodiekontwikkeling. 
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Omschrijving Het doel is om nieuwe methoden te integreren in de NLR tools, 
zodat opdrachtgevers blijvend ondersteund kunnen worden. Een deeldoel is 
om de bestaande NLR PanOptNT tool voor paneeloptimalisatie te vervangen 
om zo gebruik te kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van computational mechanics en computer science. De nieuwe werkwijze 
maakt gebruik van Abaqus FEA in combinatie met de nieuwe NLR tool 
PANTOPP. Met PANTOPP kan automatisch een geparametriseerd digitaal 
model van een verstijfd paneel voor knikanalyses worden gegenereerd. Er is 
een samenwerking opgezet om een afstudeerder van TU Delft te begeleiden 
op het gebied van verstijfde paneelontwerpen en virtual testing. 

Highlights De eerste versie van PANTOPP is gereed en is gebruikt in onder andere het 
project TAPAS 2. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Voorspelling van trillingsgedrag van helikopter 
stores 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Certificatie van nieuwe stores aan helikopters vergt vaak tijdrovende en 
kostbare vliegproeven. Er is onderzocht in hoeverre het aantal fysieke testen 
van modificaties van stores te beperken is door gevalideerde 
simulatiemodellen te gebruiken. Dit onderzoek is daarmee een voorbeeld 
van ‘virtual certification supported by test’. De activiteiten zijn uitgevoerd in 
het kader van het project: GARTEUR HC(AG19) “Methods for Improvement of 
Structural Dynamic Finite Element Models using In-Flight Test Data”. Het NLR 
is voorzitter van deze groep. 

Omschrijving Een belangrijk aspect van nieuwe stores is het trillingsniveau dat in de 
nieuwe configuratie optreedt. Standtrilproeven en vliegproeven zijn duur. 
Het is wenselijk een gereedschap te ontwikkelen om een (relatieve) 
voorspelling te doen over de aard en de ernst van het trillingsgedrag ten 
gevolge van modificaties van een helikopter of het aanbrengen van stores. 
Daarmee kan worden beslist of, en in hoeverre, tests noodzakelijk zijn. In het 
project wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel van de geïsoleerde 
stubwing en een rekenmodel van een helikopter. 

Highlights Het is mogelijk gebleken om ruwe versnellingsmetingen van een vliegproef 
met een helikopter te gebruiken om trillingsvormen van de helikopter te 
herkennen. De resultaten komen goed overeen met het eindige-elementen 
model van de helikopter. Dat model was al gevalideerd aan de standtrilproef 
aan dezelfde helikopter op de grond met stilstaande rotor. Het eindige-
elementen model is geüpdatet met de gevonden trillingsvormen en 
frequenties uit de vliegproefdata. Daarmee is aangetoond dat het valideren 
en updaten van een FE-model met vliegproefdata gerealiseerd kan worden. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Innovaties in portabiliteit van simulatiemodellen 
voor Eurosim, de SMP-2 standaard en MOSAIC 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 
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Jaar 2016 

  

Voortgang 

Samenvatting SMP-2 is een ESA-standaard die ervoor zorgt dat een simulatiemodel in 
verschillende (commerciële) software tools kan draaien. Het NLR heeft de 
software tool MOSAIC ontwikkeld die onder andere MATLAB Simulink- en 
EuroSim-modellen automatisch van een SMP-2 interface voorziet.  

Omschrijving Het doel van het onderzoek is om de vernieuwingen in de betrokken 
standaarden te identificeren, de impact op de MOSAIC tool te bepalen en 
kennis op te bouwen met betrekking tot kwaliteitsverbetering van de 
MOSAIC tool en de SMP2-interface van EuroSim. MOSAIC wordt veel 
gebruikt in de ESA-landen. Op verzoek van ESTEC is gekeken naar verdere 
commercialisering van de MOSAIC tool. Hierover is nog geen besluit 
genomen. Daarnaast is op verzoek van ESTEC door de ontwikkelingen rond 
de ECSS-E40-07 (SMP) standaardisatie gekeken naar eventueel noodzakelijke 
wijzigingen aan de EuroSim tool voor de geïntegreerde SMP2-ondersteuning. 

Highlights Er is een nieuwe versie van de NLR tool MOSAIC uitgebracht. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Samenwerking met universiteiten en hogescholen 
op het gebied van ontwerp en integratie van 
systemen en structuren 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

  

Voortgang 

Samenvatting Het NLR werkt op het gebied van ontwerp en integratie van systemen en 
structuren samen met universiteiten en hogescholen om laag-TRL innovaties 
binnen het NLR te brengen. De onderwerpen worden afgestemd op de 
toekomstige behoeftes van grootbedrijven, MKB’s, Defensie en het NLR zelf. 

Omschrijving Het doel is om samen met de universiteiten en hogescholen onderzoek te 
doen op lagere TRL-niveaus, zodat innovaties sneller bij het NLR hun entree 
kunnen maken. Vervolgens kunnen deze innovaties door het NLR op een 
hoger TRL-niveau worden gebracht en aan de industrie worden 
overgedragen.  

Highlights Er is een vierjarig PhD-project gestart met een NLR-medewerker op het 
gebied van “Impact damage tolerance of thick composite structures”. 
Master thesissen zijn verschenen van drie afstudeerders die op het NLR hun 
onderzoek hebben uitgevoerd, met de titels: 

 Trajectory and impact analysis of CROR blades; 

 Modal parameters identification and correlation of Apache AH-64D 
Helicopter from flight data; 

 Hybrid electric propulsion systems: integrated performance analysis 
applied on short-range aircraft. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Topology optimisation in het AM PPS-programma 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 
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Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting De werkzaamheden betreffen metaal-ontwerpoptimalisatie en 
ondersteuning bij demonstrators van de industriële partners. 
De optimalisatie wordt uitgevoerd met topologie-optimalisatie technieken 
om gebruik te kunnen maken van de ontwerpvrijheid die 3D printing biedt.  

Omschrijving Het doel van dit deelproject is om optimale digitale ontwerpen te maken van 
vliegtuigdelen, zodat deze via additive manufacturing kunnen worden 
geproduceerd. Hierbij worden in het ontwerpproces al beperkingen van het 
maakproces (zoals overhang constraints) meegenomen: de overhang 
manufacturing constraint wordt in de topologie-optimalisatie methodiek 
geïntegreerd. Een deel van dit innovatieve werk wordt uitgevoerd door een 
PhD-kandidaat in dienst van het NLR om de overhang manufacturing 
constraint in de topologie-optimalisatie methodiek te integreren. 

Highlights Resultaten van het werk zijn herontwerpen van demonstrators. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Conceptual data model for a multi-domain 
unmanned platform control system 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Onbemande systemen worden vanuit militair perspectief in toenemende 
mate toegepast voor taken die ‘dull, dirty, and dangerous’ zijn. 
De grondstations waarmee deze systemen worden bestuurd zijn vaak 
productspecifiek. Om kosten te reduceren en de logistieke footprint en 
energieconsumptie te minimaliseren is er binnen de NATO behoefte aan een 
generiek grondstation waarmee de diverse onbemande systemen kunnen 
worden aangestuurd.  

Omschrijving Het doel van het onderzoek is het definiëren van de benodigde 
functionaliteit en een technische architectuur van een generiek grondstation. 
Hiervoor is een datamodel voor een besturingssysteem van een multi-
domein onbemand platform gemaakt. Het onderzoek is uitgevoerd onder de 
vlag van NATO Industrial Advisory Group (NIAG). 

Highlights Het NLR heeft bijgedragen aan het definiëren en beschrijven van de 
functionele eisen vanuit het luchtdomein. De resultaten van de studie zullen 
worden gebruikt door NATO om de architectuur te standaardiseren, 
zodat deze kan worden opgenomen in commerciële producten die 
bijvoorbeeld de Nederlandse defensieorganisatie ‘van de plank’ kan kopen. 
Door deelname aan de studie kan het NLR Defensie hiernaast beter 
adviseren bij de acquisitie en gebruik van deze systemen. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/H2020-project: Environmental Control Systems 
in Future Sky Safety 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 
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Voortgang 

Samenvatting Er worden modellen opgesteld en geëvalueerd van een ‘Environmental 
Control System’ (ECS). Een ECS zorgt voor de luchttoevoer, 
temperatuurregeling en regelt de cabinedruk voor de bemanning en de 
passagiers. De impact van composiet materialen op de luchtkwaliteit wordt 
onderzocht.  

Omschrijving Het doel van het Joint Research Initiative “Future Sky Safety” is om 
organisaties bijeen te brengen die zich bezig houden met veiligheid van 
vliegtuigen en vluchten, en het onderzoek te coördineren. 

Highlights Er worden aanbevelingen voorbereid voor een industrieel raamwerk voor 
het meten van de luchtkwaliteit. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Samenwerking met universiteiten en hogescholen 
op het gebied van optimalisatie en digitale tooling 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR werkt op gebied van optimalisatie en digitale tooling samen met 
universiteiten en hogescholen om laag-TRL innovaties binnen het NLR te 
brengen. De onderwerpen worden afgestemd op de toekomstige behoeftes 
van grootbedrijven, MKB’s, Defensie en het NLR zelf. 

Omschrijving Het doel is om samen met de universiteiten en hogescholen onderzoek te 
doen op lagere TRL-niveaus, zodat innovaties sneller bij het NLR hun entree 
kunnen maken. Vervolgens kunnen deze innovaties door het NLR op een 
hoger TRL-niveau worden gebracht en aan de industrie worden 
overgedragen.  

Highlights Er loopt een vierjarig PhD-project met een NLR-medewerker op het gebied 
van “Topology Optimisation for Additive Manufacturing”. In dit project 
worden methoden ontwikkeld om de ontwerp tool topologie-optimalisatie 
(TO) te integreren met (metaal) 3D printen. Het onderzoek is onderdeel van 
de PPS “Metals for Additive Manufacturing (MaM)”. 
Master en bachelor thesissen zijn verschenen van zes afstudeerders die op 
het NLR hun onderzoek hebben uitgevoerd, met de titels: 

 Multi-disciplinary optimisation strategies for preliminary aircraft design; 

 Optimization strategies for aircraft conceptual design; 

 Composites manufacturing cost modelling tool; 

 Topology Optimization for 3D printing; 

 3D printing en supply chain management; 

 A systematic approach towards GNSS receiver vulnerability analysis on 
Remotely Piloted Aircraft Systems. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Life Cycle Management 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Levensduurbewaking en 
innovatieve ontwerpmethoden 

Jaar 2016 
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Voortgang 

Samenvatting Voor deze economische impactstudie van de implementatie van een 
Condition Based Maintenance (CBM)-programma is een componentmodel 
ontwikkeld dat vervolgens is gevalideerd. Dit model modelleert de faalkans 
per component wanneer deze wordt onderhouden volgens een CBM-aanpak. 

Omschrijving Dit is een studie naar de economische impact van de implementatie van een 
CBM-programma. 

Highlights Er is een model ontwikkeld dat de faalkans van een component modelleerd 
wanneer deze wordt onderhouden volgens een PHM (type CBM)-aanpak. 
Dit model is gevalideerd. Disseminatie van het onderzoek heeft 
plaatsgevonden door middel van een safety paper voor de European Safety 
and Reliability Conference en een presentatie voor CLSK. 

Wetenschappelijke artikelen Er is een Congres paper gepubliceerd voor de European Safety and Reliability 
Conference. 

Patenten - 
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J Platformtechnologie en Flight Physics 

Het hoofdkennisgebied “Platformtechnologie en Flight Physics” bestaat uit de kennisgebieden: 

 Computational Physics en theoretische aerodynamica (AV.1.E); 

 Aero-elasticiteit en vliegtuigbelastingen en aero-servo-elasticiteit (AV.1.F); 

 Helikoptertechnologie (AV.1.G); 

 Aero-akoestisch en experimenteel aerodynamisch onderzoek (AV.1.H). 

Het doel van het programma is het verwerven van 

(toepasbare en fundamentele) kennis over lucht- en 

ruimtevaartuigen om vragen van overheid en bedrijfsleven te 

beantwoorden. Het betreft kennis verkregen door het volgen 

van (inter)nationale luchtvaartontwikkelingen (technology 

watch), het verzamelen van gegevens (facts and figures), 

maar ook het ontwikkelen van begrip en modellen van 

bijvoorbeeld belastings- en stromingsfenomenen, inclusief 

hun invloed op vliegeigenschappen en milieu. Kernpunten zijn 

het verwerven en ontwikkelen van experimentele en 

theoretische kennis van: 

 total platform performance (fixed wing, rotary wing 

en UAV); 

 (tilt rotor, compound, UAS) helikopterconcepten en -

deelsystemen en hun werking; 

 certificatie en kwalificatie van lucht- en 

ruimtevaartuigonderdelen en -materialen; 

 vliegtuigbelastingen; 

 modellen voor het voorspellen van prestaties, vliegeigenschappen, aerodynamische, aero-elastische en 

elektromagnetische (radar cross sectie) eigenschappen; 

 het ontstaan en de voortplanting van vliegtuiggeluid alsmede methoden en modellen om geluidsreductie te 

kunnen realiseren (aero-akoestiek); 

 Energy & Power management en trillingsonderzoek. 

 

De werkzaamheden in het programma voor “Platformtechnologie en Flight Physics” waren in het verslagjaar met 

betrekking tot bovenstaande onderwerpen onder andere gericht op onderzoek naar: 

 analyse en optimalisatie van aerodynamische characteristics (analysis & design) van de propellers van de 

LifeRCraft compound helicopter (Propter-project). Er zijn stationaire stromingssimulaties uitgevoerd rond een 

geïsoleerde propeller voor cruise, hover en autorotation condities. De stromingssimulaties hebben nieuwe, unieke 

kennis opgeleverd met betrekking tot complexe strominginteracties van de propellers, vleugels, flaps en de 

hoofdrotor; 

 toekomstige zuinige turbofanmotoren voor een brede range van vliegtuigen: in het ASPIRE-project zijn de eerste 

CFD-berekeningen uitgevoerd aan een UHBR-ontwerp; 

Simulatie van de turbulente luchtstroming bij 
store separation 
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 ontwerp van stille en efficiënte propellers voor turbopropvliegtuigen: in het ANTARES-project zijn de eerste 

berekeningen uitgevoerd aan een opgeleverd ontwerp. Hiermee zijn aero-akoestische prestaties van dit ontwerp 

in beeld gebracht; 

 onderzoek in samenwerking van Europa en China op het gebied van innovatieve methoden en numerieke 

technologieën voor airframe en engine noise reduction: er is een meetprogramma opgesteld voor akoestische 

liners in de NLR Flow Duct Facility. Verder is in overleg met de partners in het project IMAGE bepaald welk type 

liners onderzocht zal worden en hoe deze ontworpen zullen worden. Ten slotte is de NLR CFD/CAA-methode 

ENSOLV uitgebreid met twee impedantierandvoorwaarden voor het modelleren van akoestische liners: 

een model gericht op tonaal geluid (massa-veer-demper model) en een model gericht op breedband geluid 

(multi-pool model). Het eerste model is gevalideerd met metingen uit de literatuur (NASA impedance tube); 

 onderzoek naar laminar flow: dit meerjarige programma is gestart met basisonderzoek om te bepalen welke 

technologieën en methoden voor klanten van het NLR toegevoegde waarde kunnen geven; 

 ontwikkeling van een physics-based support tool voor parameterselectie bij warmteoverdracht in de 

automated fiber placement machine en in het te vervaardigen product in de machine: de doorstart van het 

CompoWorld project “Modeling heat transfer during out-of-autoclave consolidation of thermoplastics using 

automated fiber placement” is tot stand gekomen en de beperkingen te stellen aan het project ten gevolge van 

het lagere beschikbare budget zijn in kaart gebracht. Afspraken zijn gemaakt om de heat transfer tool en de 

bijbehorende GUI af te ronden. De GUI is verder ontwikkeld en zo goed mogelijk aangesloten op het rekenhart. 

Resterende aandachtspunten tussen GUI en rekenhart zullen in de toekomstige verificatie- en validatiefase 

worden afgerond, evenals de presentatie van simulatieresultaten aan de gebruiker; 

 onderzoek naar bewegingsmodellen voor chaff en flares (GARTEUR-project): het flare experiment is gedefinieerd 

en er zijn blind test berekeningen gestart; 

 het opdoen van kennis en ervaring voor het adviseren/ ondersteunen van (toekomstige) belanghebbenden in de 

UAS-sector wordt in meerdere programma’s verwezenlijkt om de ontwikkeling van op afstand bestuurbare 

toestellen tot automatisch en uiteindelijk autonoom vliegende systemen te realiseren. Activiteiten richten zich 

aan de ene kant op regelgeving, organisatie en veiligheid (onbemand operen), maar ook op simulatie en gebruik 

van grotere systemen met voldoede vliegduur en payload om lange (beyond visual line of sight) vluchten mogelijk 

te maken (het opstellen van een prestatiemodel voor NLR’s nieuwe onbemande 30 kg helikopter); 

 ontwikkeling van actieve en passieve technologieën ten behoeve van de ontwikkeling van helikopterbladen en 

opstelling van geluidsarme helikoptervliegprocedures is in de afgelopen jaren uitgevoerd in het Clean Sky Green 

Rotorcraft-programma en de uitkomsten daarvan zijn gedemonstreerd door middel van de technology evaluator 

voor representatieve missies; 

 aerodynamisch onderzoek aan CROR-propellerbladen gaat uitgevoerd worden in het Clean Sky 2-project CRORTET 

om turbulente drukfluctuaties voor realistische CROR-bladen bij representatieve hoog subsone Mach-getallen te 

meten. Deze database is cruciaal voor het voorspellen van het geluid van CROR-motoren en de vermindering 

daarvan. Als eerste stap is een 2D profiel ontworpen met representatieve aerodynamische karateristieken van het 

feitelijke CROR-blad. 

Er is onder andere verder gewerkt aan de volgende onderwerpen: 

 Post stall modelling: ontwikkeling van een verbeterd parametrisch model; 

 Realtime CFD: uitvoering van een verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor koppeling van CFD met 

windtunnelonderzoek en flight simulation. 

 

In hoofdstuk J.1 – NLR-werkzaamheden wordt in meer detail op deze onderwerpen en projecten ingegaan. 
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J.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky-ITD: Green Rotorcraft (GRC) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het Green Rotorcraft-project is afgerond. In dit laatste jaar is gewerkt aan 
actieve en passieve technologieën ten behoeve van helikopterrotorbladen, 
geluidsarme helikoptervliegprocedures en de Technology Evaluator. 
Hierbij zijn de gebruikte modellen en applicaties verbeterd en is voor de 
Technology Evaluator vastgesteld welk effect de toepassing van nieuwe 
technologieën, zoals ontwikkeld in het Green Rotorcraft (GRC) programma, 
heeft op het milieu. 

Omschrijving De doelen van Green Rotorcraft zijn drieledig. Allereerst het leveren van 
ondersteuning bij de ontwikkeling van actieve en passieve technologieën ten 
behoeve van helikopterrotorbladen met als doel een zo groot mogelijke 
reductie van geluid en brandstofverbruik te verkrijgen. Ten tweede de 
ontwikkeling van geluidsarme helikoptervliegprocedures en ten derde het 
leveren van modellen en gegevens aan de Technology Evaluator, zodat deze 
in staat is vast te stellen welk effect de toepassing van nieuwe 
technologieën, zoals ontwikkeld in het Green Rotorcraft (GRC) programma, 
heeft op het milieu. 

Highlights De drie belangrijkste bereikte resultaten zijn: 

 Het correleren van verschillende (FLIGHTLAB) modellen met 
windtunneldata; 

 Het analyseren van zelf gegenereerde pilot-in-the-loop simulations data 
op basis waarvan een model voor het aan boord berekenen van de 
meest optimale, geluidsarme helikoptervliegprocedures voor tilt rotor 
vliegtuigen is verbeterd; 

 Het opstellen en analyseren van modellen en gegevens om vast te 
stellen welk effect de toepassing van nieuwe technologieën, 
zoals ontwikkeld in het Green Rotorcraft (GRC) programma, heeft op het 
milieu. 

Wetenschappelijke artikelen Er is vanuit het project een actieve bijdrage geleverd (met peer-reviewed 
paperpresentaties) aan het “Advanced Aircraft Efficiency in a Global Air 
Transport System” symposium en 42nd European Rotorcraft Forum. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Platform Integrated Solutions 
 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR heeft een programma gestart dat tot doel heeft om vanuit 
“Platformtechnologie en Flight Physics” de toegevoegde waarde van het NLR 
op lange termijn (10 jaar) te vergroten. Enerzijds wordt hierbij onderzoek 
verricht naar de benodigde kennis en de integratie daarvan in een breder 
kader. Anderzijds wordt de toolset onderzocht die daarvoor nodig is.  
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Omschrijving Naast samenwerking met industrie en universiteiten wordt internationale 
samenwerking onderzocht (NATO, GARTEUR). Onderwerpen die behandeld 
worden zijn onder andere: laminar flow (zie ook separaat het hierna 
gerapporteerde project), complex rotating aerodynamics, hypersone 
aerodynamica, aero-acoustics, stealth/RCS, power/energy management, 
aero-servo-elasticity, certificatie en hybrid constructions.  
Anderzijds wordt de toolset onderzocht die daarvoor benodigd is en hoe de 
bestaande toolset verbeterd of aangepast moet worden. Denk aan een 
betere integratie van verschillende tools met elkaar, integratie met tools van 
andere partijen in het ontwerpproces, en procesverbeteringen om efficiënter 
te werken.  

Highlights Er is gewerkt aan de volgende onderwerpen: 

 Post stall modelling: ontwikkeling van een verbeterd parametrisch 
model en opstelling van een publicatie en presentatie op een AIAA-
conferentie, begin 2017; 

 Quantum computing: tech watch, vergroting van het netwerk; 

 Energy Management: opbouw van kennis op het gebied van fuel cell 
technologie en betrekkingen aangaan met het kennisnetwerk energie 
van Defensie. Dit heeft tot een concrete opdracht van Defensie geleid 
op het gebied van fuel cells; 

 Tool development: uitvoering van een analyse van de NLR-
werkprocessen en de bijbehorende tool suite; 

 Real-time CFD: uitvoering van een verkennend onderzoek naar 
mogelijkheden voor koppeling van CFD met windtunnelonderzoek en 
flight simulation. Hieruit is een afstudeeropdracht voortgekomen. 

Wetenschappelijke artikelen Post stall modelling, paper voor een AIAA-conferentie 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky 2-project: Support to the aerodynamic 
analysis and design of propellers of a compound 
helicopter (PROPTER)  

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Het project PROPTER ondersteunt de rotorcraft en engine integrator door 
analyse en optimalisatie van aerodynamische characteristics (analysis & 
design) van de propellers van de LifeRCraft compound helicopter. 

Omschrijving Het werk wordt geïntegreerd in de voorontwikkelings- en ontwikkelingsfase 
van de compound helicopter ontwikkeling.  
Na afloop van het project zal het NLR beter in staat zijn om 
ontwerpvraagstukken van de industrie te beantwoorden, niet alleen op het 
gebied van ontwerp van vliegtuigcomponenten zoals staartstuk en 
stuuroppervlakken en meer algemeen op het gebied van scheepschroeven, 
ventilatoren en gasturbinecomponenten, maar ook ten behoeve van 
helikopterontwerp zelf.  
Er zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van een methode voor propeller 
design optimization en er zal CFD-data afkomstig van verschillende solvers 
worden vergeleken.  

Highlights  Stationaire stromingssimulaties gemaakt rond een geïsoleerde propeller 
voor cruise, hover en autorotation condities; 

 Tijdsnauwkeurige stromingssimulaties gemaakt rond een compound 
helicopter configuratie met roterende geometrie van de propeller voor 
cruise, hover en autorotation condities; 
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 De stromingssimulaties hebben een nieuwe, unieke kennis opgeleverd 
met betrekking tot complexe strominginteracties van de propellers, 
vleugels, flaps en de hoofdrotor; 

 Er is een PhD als gastmedewerker bij het NLR werkzaam om in dit 
project validaties te doen. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky 2-project: Aerodynamics and acoustics 
for high-by-pass ratio turbofan integration (ASPIRE) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Verbeteren en valideren van numerieke en experimentele capabilities om de 
aerodynamische en akoestische prestaties van innovatieve 
vliegtuigconcepten met Ultra High Bypass Ratio (UHBR)-turbofans te 
bepalen.  

Omschrijving Het ASPIRE-project betreft onderzoek naar zuinige motoren van de toekomst 
voor een brede range van vliegtuigen, van regional  tot long haul, 
waarbij geluid één van de belangrijkste criteria is voor de verdere 
ontwikkeling. De werkzaamheden zijn het vervolg op en actualisering van 
eerdere kennisopbouw in Smart Fixed Wing Aircraft ITD van Clean Sky.  
Er zal gewerkt worden aan het doorrekenen van de UHBR op performance en 
akoestiek, waarna vergelijking van de resultaten met die van andere partners 
zal plaatsvinden.  

Highlights Eerste CFD-berekeningen uitgevoerd aan een UHBR-ontwerp. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Onbemand opereren 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting De onbemande luchtvaart is een snel en sterk opkomende markt. Om deze 
markt van dienst te kunnen zijn en blijven is het van belang kennis op te 
doen over de manier van (veilig) opereren met onbemande luchtvaartuigen. 
Dit project beoogt het opdoen van kennis en ervaring voor het 
adviseren/ondersteunen van (toekomstige) belanghebbenden in de 
Unmanned Aircraft System (UAS)-sector.  

Omschrijving De eerste hoofdactiviteit betreft het bijhouden van en bijdragen aan de 
ontwikkelingen in de binnen- en buitenlandse UAS-regelgeving. De tweede 
activiteit betreft de instandhouding van de RPAS-operatororganisatie en de 
hierin opgedane kennis toepasbaar maken voor de Nederlandse (MKB) 
belanghebbenden in de UAS-sector.  

Highlights Het brede publiek evenals gerichte doelgroepen (aspirant drone gebruikers) 
zijn bereikt en geïnformeerd over de (stand van de) wetgeving en 
veiligheidsrisico’s. 
Er is in internationaal verband een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen 
in de buitenlandse UAS-regelgeving door deel te nemen aan en ervaringen in 
te brengen in verschillende werkgroepen.  
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Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/H2020-project: Innovative Methodologies and 
technologies for reducing Aircraft noise Generation 
and Emission (IMAGE)  

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het project IMAGE is een samenwerking tussen Europa en China op het 
gebied van innovatieve methodes en numerieke technologieën voor airframe 
en engine noise reduction. 

Omschrijving IMAGE richt zich op innovatieve technologieën die kunnen leiden tot 
airframe en engine noise reduction, alsmede op methoden om analyses en 
optimalisaties van deze technologieën uit te voeren.  
Het NLR gaat zich met een aantal partners richten op het verder ontwikkelen 
en het valideren van een Computational Aero-Acoustic (CAA)-methode om 
de impedantie te bepalen van akoestische liners. Het NLR gaat zich verder 
richten op het verkrijgen van meetdata voor het valideren van de CAA-
methoden van de verschillende partners in het project.  
De nadruk van de werkzaamheden zal liggen op het uitbreiden van de 
meetbatterij (PIV, mode detectie) voor de Flow Duct Facility. 
Deze uitbreiding vindt plaats om de benodigde informatie voor de CAA-
validatie te kunnen bepalen. Daarnaast kan de interactie in kaart gebracht 
worden tussen de stroming en de facingsheet. Het op te leveren product zal 
een database zijn die gebruikt kan worden door de partners.  
Ontwikkeling van kennis op het gebied van (reductie van) motorgeluid levert 
mogelijkheden tot opdrachten voor onderzoek aan geluidsproblematiek met 
betrekking tot geared turbofan motoren en interactiegeluid tussen 
motorstraal en kleppen.  

Highlights Er is een meetprogramma opgesteld voor akoestische liners in de NLR Flow 
Duct Facility. Het programma bestaat uit in situ metingen van de impedantie, 
metingen van akoestische modes met microfoonringen, pitotbuismetingen 
van het snelheidsveld en phase-locked PIV-metingen van het akoestische 
veld bij hoge geluidsniveaus. Het doel van het programma is het genereren 
van een database ter validatie van Computational Aero-Acoustics (CAA) 
methoden en het onderzoeken van niet-lineaire effecten op de impedantie 
(PIV-metingen). Verder is in overleg met de partners in IMAGE bepaald welk 
type liners onderzocht zal worden en hoe deze ontworpen zullen worden. 
Ten slotte is de NLR CFD/CAA-methode ENSOLV uitgebreid met twee 
impedantierandvoorwaarden voor het modelleren van akoestische liners: 
een model gericht op tonaal geluid (massa-veer-demper model) en een 
model gericht op breedband geluid (multi-pool model). Het eerste model is 
gevalideerd met metingen uit de literatuur (NASA impedance tube). 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky 2-project: Ontwerp van stille en 
efficiënte propellers voor turbopropvliegtuigen 
(ANTARES)  

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

  

Voortgang 

Samenvatting Ontwerp van stille en efficiënte propellers voor turbopropvliegtuigen.  

Omschrijving Ontwikkeling van tools en capabilities voor aero-akoestische analyse en 
ontwerp van roterende systemen (in casu propeller). Algemeen toepasbaar 
voor turbofan, turboprop, open-rotor en helikopterconfiguraties. 
Noodzakelijk om klanten te kunnen adviseren over issues van 
motorintegratie. 
Er zal gewerkt worden aan het optimaliseren van de propellergeometrie en 
aan het ontwerpen van een akoestische design tool. 

Highlights De eerste berekeningen zijn uitgevoerd aan een geleverd ontwerp. 
Hiermee zijn aero-akoestische prestaties in beeld gebracht. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/FF7-project: Engine Module Validators (ENOVAL) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting ENOVAL (Engine Module Validators) is een EU/FP7-project waarin de 
volgende stap wordt gezet om de ACARE 2020 doelstellingen (CO2- en 
geluids-reductie) te behalen voor engine technologieën. 
Er zijn metingen uitgevoerd aan conventionele liners en een high technologie 
actieve liner. De actieve liner is voor het eerst met luchtstroming gemeten. 
De techniek voor geluidsbronbepaling in een motorgondel is verder 
ontwikkeld voor toepassing in een omgeving zonder liner. 

Korte omschrijving Er zijn geluidsmetingen uitgevoerd in de NLR Flow Duct Facility aan 
akoestische liners. De liners zijn aangeleverd door verschillende partners.  
Er zijn simulaties uitgevoerd van een geluidsbron in een motorgondel, 
waarop verschillende technieken van ‘beamforming’ zijn uitgeprobeerd.  

Highlights Er is ondersteuning verleend om een impedantie-eductiemethode te 
ontwikkelen voor de NLR Flow Duct Facility. Insertion Loss- en impedantie-
eductiemetingen zijn uitgevoerd aan 12 conventionele liner samples. 
Daarnaast zijn voor het eerst Insertion Loss- metingen uitgevoerd aan een 
actieve liner met luchtstroming (M = -0.15 en M = 0.15). 
De toepassing van een zogeheten deconvolutiemethode op ‘beamforming’ in 
een motorgondel lijkt een aanzienlijke verbetering op te leveren. 

Wetenschappelijke artikelen 22
nd 

AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference: Broadband liner impedance 
eduction for multimodal acoustic propagation in the presence of a mean 
flow. 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  GARTEUR-project: SM(EG38) Fatigue and Damage 
Tolerance Assessment of Hybrid Structures 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Studie naar concepten om het vermoeiingsspectrum te manipuleren 
teneinde optimale en statistisch betrouwbare belastingsvolgorden te 
genereren voor hybride constructies. 

Omschrijving Een belangrijke uitdaging bij het uitvoeren van vermoeiingsanalyses en 
vermoeiingsproeven op hybride constructies komt voort uit de verschillen 
tussen het afleiden van vermoeiingsspectra en het toepassen van 
belastingsfactoren in geval van composiet constructies. Bijvoorbeeld het 
afkappen van hoge piekbelastingen in spectra is conservatief voor metaal 
constructies, maar niet conservatief voor composiet constructies. Ook is 
scheurgroei in composieten voornamelijk gevoelig voor drukbelastingen, 
terwijl in metaal constructies dit vooral de trekbelastingen zijn. 

Er wordt een studie verricht naar concepten om het vermoeiingsspectrum te 
manipuleren teneinde optimale en statistisch betrouwbare 
belastingsvolgorden te genereren voor hybride constructies op basis van 
varianten van de Load Enhancement Factor. Een proevenprogramma en 
proefstukken zullen worden gedefinieerd voor validatie van deze concepten. 

Door deelname aan de EASA SSCC subcommittee Design & Manufacturing 
namens de EAMTC zullen ontwikkelingen op het gebied van de 
certificeringsregelgeving worden gevolgd en geëvalueerd. 

Highlights Twee materiaaltesten zijn uitgevoerd, maar leverden niet voldoende 
resultaat op. Er worden twee extra tests ingepland. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  GARTEUR-project: AD(AG55) countermeasure 
aerodynamics 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Onderzoek naar bewegingsmodellen voor chaff en flares. 

Omschrijving Deze GARTEUR-groep onderzoekt de aerodynamische eigenschappen van 
chaff en flares. Voor chaff worden puur theoretische modellen ontwikkeld, 
voor de flares worden de theoretische modellen gevalideerd aan de hand 
van een experiment dat door de groep wordt uitgevoerd.  

Het NLR werkt aan de modellering van de aerodynamica van chaff en 
vergelijkt de uitkomsten met die van de andere partners. Deelname aan het 
project is een technology watch voor wat betreft de modellering van flares. 
Voor zowel flares als chaff worden bewegingsmodellen (6-DOF) ontwikkeld 
die de baan van de objecten onder invloed van aerodynamische krachten en 
de zwaartekracht beschrijven. Met de bewegingsmodellen is de effectiviteit 
van de tegenmaatregelen te onderzoeken. 

Highlights Het flare experiment is gedefinieerd en er zijn blind test berekeningen 
gestart. 
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Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  CompoWorld: Modeling heat transfer during out-of-
autoclave consolidation of thermoplastics using 
automated fiber placement 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Ontwikkeling van een physics-based support tool voor parameterselectie, 
gebruikmakend van een toegespitst warmteoverdrachtsmodel van het 
product en de machine. 

Omschrijving Voor laser-based consolidation van thermoplastic fiber-reinforced composites 
met automated fiber placement equipment is de lokale warmteproductie en 
warmteoverdracht in het product en in de fiber placement machine van 
groot belang voor de kwaliteit van het eindprodukt. Parameterinstellingen 
van de automated fiber placement machine bepalen de warmtebelasting en 
maximum temperatuur van het product en dus de kwaliteit. Tot op heden 
zijn optimale parameter settings gebaseerd op ervaring, empirie en proeven.  

Highlights De doorstart van het CompoWorld project “Modeling heat transfer during 
out-of-autoclave consolidation of thermoplastics using automated fiber 
placement” is tot stand gekomen en de beperkingen van het project ten 
gevolge van het lagere beschikbare budget zijn in kaart gebracht. 
Afspraken zijn gemaakt om de heat transfer tool en de bijbehorende GUI af 
te ronden. De GUI is verder ontwikkeld en zo goed mogelijk aangesloten op 
het rekenhart. Resterende aandachtspunten tussen GUI en rekenhart zullen 
in de toekomstige verificatie- en validatiefase worden afgerond, evenals de 
presentatie van simulatieresultaten aan de gebruiker.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  GARTEUR Helikopters 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR neemt aan diverse helikopter GARTEUR-werkgroepen deel. 
De Group of Responsables (GoR), waarin het NLR vertegenwoordigd is, 
stemt nieuwe ideeën af en volgt de voortgang van lopende werkgroepen 
tijdens halfjaarlijkse vergaderingen. Inhoudelijke werkzaamheden richten 
zich het verhogen van de veiligheid en voorspelbaarheid van 
helikopteroperaties. 

Omschrijving Er zijn simulaties uitgevoerd voor de vliegbanen van een helikopter in een 
windturbinezog. Deze zijn gedaan met een eenvoudig, analytisch zogmodel 
van een windturbine en het bestaande Bo105-helikoptermodel. De invloed 
van het velocity deficit op de vliegbanen, bij vaste stuurstanden, 
kon kwalitatief worden aangetoond. Er is het begin gemaakt met het 
construeren van een windturbinezog op basis van de gegevens van de 
NREL5-referentiewindturbine. Met dit windklimaatmodel kan naast het 
velocity deficit ook de wervelstructuur worden meegenomen in de off-line 
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analyses van de interactie tussen helikopter en windturbinezog. Hiermee zijn 
een aantal condities doorgerekend. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  TU Delft: Helikoptersimulatie 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Er is een prestatiemodel voor NLR’s nieuwe onbemande 30-kg helikopter 
(PH-1AP) opgesteld. Daarnaast is de benodigde data verzameld om een 
vliegmechanisch model te maken. 

Omschrijving Het streven was het opzetten van een prestatiemodel voor de PH-1AP om 
daarmee de operationele inzetbaarheid te kunnen voorspellen en om in de 
toekomst een vergelijking met vliegproefresultaten te kunnen maken. 
Daarnaast was het doel om de eerste aanzet te maken van een 
vliegmechanisch model, ook voor vergelijking met vliegproefdata en voor 
vergelijking met een lineair model op basis van systeemidentificatie. 
Om dit te bereiken zijn er metingen uitgevoerd aan de onbemande 
helikopter en zijn er berekeningen uitgevoerd om de blad-aerodynamica te 
bepalen. Daarnaast is er contact geweest met de fabrikant van de bladen om 
de bladgeometrie te achterhalen. Het geheel heeft geleid tot een 
prestatiemodel in de NLR software “EMPRESS”. 

Highlights  Model van de PH-1AP in de NLR prestatiesoftware EMPRESS; 

 Lijst met data voor het opzetten van een vliegmechanisch model in de 
FLIGHTLAB software. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Laminar flow  

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Laminar flow is een verzamelnaam voor aerodynamische methoden en 
technieken om de weerstand van een vliegtuig te verlagen. Op basis van 
behoeften in de markt is een onderzoeksprogramma gestart.  

Omschrijving Bij deze methoden en technieken kan gedacht worden aan natural laminar 
flow (ontwerp-gerelateerd) en aan hybrid laminar flow (actieve sturing op 
een efficiëntere aerodynamica tijdens de vlucht).  
Dit meerjarig programma is gestart met basisonderzoek om te bepalen welke 
technologieën en methoden voor klanten van het NLR toegevoegde waarde 
kunnen geven. Er zal worden gestart met diepergaand onderzoek om kennis 
op te bouwen die na enkele jaren van toegevoegde waarde is voor de 
industrie. Dit wordt uitgevoerd door middel van een combinatie van 
promotie-onderzoek, afstudeeronderzoek en contacten met universiteiten 
en industrie.  

Highlights Afstudeerwerk afgerond als voorbereiding op komend PhD-onderzoek. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  EU/Clean Sky 2-project: Analysis of centrifugal 
compressor instabilities occurring with vaneless 
diffusor, at low mass flow momentum (ROSSINI)  

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Analyse van centrifugale compressorinstabiliteiten met een ‘vaneless 
diffusor’ bij lage massastromen. 

Omschrijving Doelen van het project zijn:  

 Bepaling van een surge inception scenario voor een gegeven industriële 
referentie-configuratie van een centrifugale compressor met een 
‘vaneless’ diffuser en een niet-symmetrische volute aan de uitgang;  

 Analyse van numerieke en experimentele resultaten om een 
theoretische benadering te vinden die de voorspelling ondersteunt van 
instabiliteiten die leiden tot rotatie-overtrek en verstoring van de 
stroming.  

Na afloop van het project zal het NLR in staat zijn om de industrie beter te 
ondersteunen met vraagstukken gerelateerd aan stromingsfysica.  
De compressor zal tijdsnauwkeurig doorgerekend worden waarbij 
instabiliteiten in kaart worden gebracht.  

Highlights De compressorgeometrie is gedeeld en beoordeeld op geschiktheid om er 
een rekenrooster mee te genereren.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  STO-AVT-251 Multi-Disciplinary design and 
performance assessment of effective, agile NATO 
Air Vehicles 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

  

Voortgang 

Samenvatting  Herontwerp van de stability and control configuration (SACCON) tot een 
effectieve en snel reagerende UAV (UCAV - Unmanned Combat Aerial 
Vehicle). Bijdrage van de disciplines: 
o Aerodynamisch ontwerp; 
o Structureel ontwerp; 
o Besturingsconcept; 
o Motorintegratie. 

 Ontwikkeling van een model voor vluchtmechanica met gebruikmaking 
van CFD, Reduced-Order Modelling (ROM) etc.; 

 Schatting van de prestaties bij specifieke punten van een gedefinieerde 
flight envelope; 

 Ontwikkeling van control laws voor specifieke punten van de 
gedefinieerde flight envelope; 

 Ontwikkeling van een ontwerpproces. 

Omschrijving STO AVT-251 (Multi-Disciplinary design and performance assessment of 
effective, agile NATO Air Vehicles) werkt aan een herontwerp van het 
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SACCON-platform tot een effectieve en snel reagerende UAV.  
Een aantal van de te beantwoorden vraagstukken is: 

 Op welke wijze dragen de disciplines bij aan het ontwerpproces? 

 Op welke wijze versnellen deze disciplines het ontwerpproces? 

 Op welke wijze kunnen de disciplines sequentieel of parallel worden 
toegepast gedurende het ontwerpproces? 

 In welke mate leveren CFD-methoden voldoende gegevens voor een 
flight mechanics model, bepaling van stabiliteit en besturing? 

Highlights Vanuit de Aerodynamic Shaping Group (ASG) is gewerkt aan het verdere 
ontwerp van de UCAV en is een studie uitgevoerd naar Reduced Order 
Modelling. 
 
Als onderdeel van een eerdere taakgroep AVT-201 (Extended Assessment of 
Reliable Stability & Control Prediction Methods for NATO Air Vehicles) is een 
ROM-benadering ontwikkeld door de United States Air Force Academy 
(USAFA) van het opstellen van flight mechanics modellen gebaseerd op 
indicial response functions. Het idee is dat deze methode instationaire 
effecten in rekening brengt en daardoor betere voorspellingen van 
manoeuvres oplevert. 
Het NLR heeft deze benadering getest om diepgravend begrip hiervan te 
verkrijgen. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/H2020-project: Experimental characterization of 
turbulent pressure fluctuations on realistic Contra-
Rotating Open Rotor (CROR) 2D airfoil in 
representative high subsonic Mach number 
(CRORTET) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Platformtechnologie en 
Flight Physics 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In de eerste maanden van het project CRORTET zijn de twee vleugelprofielen 
ontworpen. Beginnend bij het 3D CROR-blad is er een praktisch en 
representatief aerodynamisch 2D herontwerp gemaakt. Voor beide profielen 
is een gedetailleerde layout gemaakt voor alle (in)stationaire drukopnemers 
waarmee de grenslaag- karakteristieken in kaart gebracht kunnen worden. 
Vervolgens is een structureel ontwerp gemaakt waarin deze zwaar 
geïnstrumenteerde modellen voorzien zijn van onder andere ca. 30 
instationaire en 50 stationaire druksensoren, een accelerometer en een 
prestontube. 

Omschrijving Er wordt windtunnelonderzoek uitgevoerd om de turbulente drukfluctuaties 
voor realistische CROR-bladen bij representatieve hoge subsone Mach-
getallen te meten. Deze database is cruciaal voor het voorspellen van het 
geluid van CROR-motoren en de vermindering daarvan. 
Er is een 2D herontwerp van een 3D CROR-profiel gemaakt dat een 
representatieve drukverdeling moet genereren in vergelijking met het 
origineel. De nadruk van het bladontwerp ligt bij de achterrand die 
geïnstrumenteerd zal worden met 30 instationaire druksensoren. 
Het 2D blad zal gemeten worden onder transsone windcondities waarbij de 
drukverdeling op het blad, de instationaire drukken, de snelheden en 
Reynolds stresses gemeten zullen worden, geanalyseerd en opgeslagen in 
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een grote database die gebruikt kan worden als input voor geluidsmodellen 
voor breedbandgeluid van onder andere CROR-bladen. 

Highlights  Aerodynamisch herontwerp van het 3D CROR-blad; 

 Gedetailleerde lay-out van de drukopnemer voor twee verschillende 
profielen; 

 Mechanisch ontwerp van de twee geïnstrumenteerde modellen. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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K Composieten- en constructietechnologie 

Het hoofdkennisgebied “Composieten- en constructietechnologie” bestaat uit de volgende kennisgebieden: 

 Constructie- en fabricagetechnologie (AV.1.I); 

 Experimentele mechanica en windtunnelmodelontwerp (AV.1.K); 

 Materiaaltechnologie en windtunnelmodelfabricage (AV.1.L). 

 

Resultaat van elementtesten voor de ontwikkeling van een ontwerpmethodologie voor beslagogen van composiet stuurkleppen 

 

Het ontwikkelen van composietentechnologie is een strategisch onderdeel van materiaalonderzoek voor lucht- en 

ruimtevaarttoepassingen. Nederlandse kennisinstellingen en industriële ondernemingen hebben de afgelopen jaren in 

nauwe samenwerking een unieke positie weten te bereiken op het gebied van vezel/metaallaminaten en composieten 

(Glare
®
 en thermoplasten). Maar ook op het gebied van hoogwaardige technieken voor oppervlaktebehandelingen 

speelt Nederland een voorname rol. 

Het hoofdkennisgebied richt zich daarom op het ontwikkelen van constructies gebaseerd op nieuwe composiet 

materialen en metalen ten behoeve van lucht- en ruimtevaartuigen. In dit kader is kennis vergroot van:  

 Metaal Additive Manufacturing - zie het project: Additive Manufacturing (impulsfinanciering); resultaten: 

ontwerpregels voor metaal printen zijn uitgewerkt, de invloed van procesparameters op 

materiaaleigenschappen is onderzocht, het materiaal Scalmaloy is onderzocht op verwerkbaarheid in een 

Selective Laser Melting-machine; 

 Composieten als vervanging van metalen smeeddelen - zie het project: Kennisopbouw dikwandige 

composieten (impulsfinanciering); resultaten: een technologieconcept is uitgewerkt voor een dikwandig 

composieten onderdeel ter vervanging van een metalen bevestigingselement in de vleugel van een militair 

transportvliegtuig. Het metalen ontwerp is bestudeerd, alternatieven in composiet zijn onderzocht en er is 

een aantal concepten opgesteld. Op basis van aanvullende informatie is het ontwerp verder uitgewerkt. Een 

concept is geselecteerd voor verdere detaillering.  
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Het hoofdkennisgebied richt zich ook op het  het ontwikkelen van constructieconcepten voor goedkopere 

productiewijzen. Bij de ontwikkeling worden de materiaalmogelijkheden, de ontwerpmethoden, 

de sterktebewijsvoering en de fabriceerbaarheid onderzocht. 

In dit kader is kennis vergroot van: 

 Het certificeren van lijmverbindingen door ontwikkeling van Disbond Stopping Features - zie het project: 

BOPACS; resultaat: de haalbaarheid van Disbond Stopping Features is aangetoond door middel van testen; 

 Het geautomatiseerd produceren van composieten vliegtuigonderdelen - zie het project: Flexdraper; 

resultaat: de eerste versie van een robot end-effector met meer dan 80 individueel gecontroleerde grippers is 

in gebruik genomen in een testomgeving; 

 Internationale ontwikkelingen op het gebied van ontwerpmethodieken voor composieten - zie het project: 

CMH-17; resultaat: een werkgroepbespreking is bijgewoond. 

 

Het hoofdkennisgebied richt zich verder op de ontwikkeling van productiemethoden zoals Resin Transfer Moulding 

(RTM), Out of Autoclave Processing en Automated Fibre Placement (AFP) met thermoharders en thermoplasten, en 

robot based composite manufacturing. 

In dit kader is kennis vergroot van:  

 Inzet van robotsystemen bij de fabricage van composieten onderdelen - zie het project: Robot based 

composites manufacturing; resultaat: het verder ontwikkelen van een generieke Pick&Place&Drape robotcel; 

 Simuleren van fabricageprocessen - zie het project: Kennisopbouw Virtual Manufacturing; resultaat: er is een 

meerjarenplan voor virtual manufacturing opgesteld. Kennis is opgebouwd op het gebied van 

harsinjectiesimulatie door middel van het volgen van een cursus. Het Paperless Documentation System (PDS)  

is voorzien van een grote update; 

 Niet destructieve inspectiemethoden zoals CT-scanning - zie het project: Kennisopbouw van NDT-technieken; 

resultaat: van een aantal representatieve producten is bij een externe partij een CT-scan gemaakt. 

Met behulp van deze CT-scan resultaten is dataverwerkingssoftware van verschillende aanbieders 

geëvalueerd. Hieruit is een keuze gemaakt. De gekozen software is geïnstalleerd; 

 Maltechnologieën voor harsinjectieprocessen - zie het project: CW-Injectiesysteem; resultaat: het concept 

van een harsinjectiemal met een flexibele kern is succesvol aangetoond. 

 

Dit hoofdkennisgebied richt zich voorts op het ontwerp en fabricage van (fijn)mechanische testartikelen, 

-instrumentatie en -apparatuur. Deze opbouw van kennis is nodig voor het verschaffen van de middelen voor het 

uitvoeren van experimenteel onderzoek aan aerospace producten, constructies en materialen. 

Windtunnelmodelontwerp en -fabricage maken onderdeel uit van dit hoofdkennisgebied. Hierbij richt het onderzoek 

zich op het enerzijds “smarter” en/of complexer kunnen maken van de modellen om meer waardevolle data uit de 

windtunneltesten te kunnen halen, anderzijds richt het zich op het goedkoper en sneller kunnen ontwerpen en 

produceren van modellen. 

Om modellen “smarter” te kunnen maken is kennis vergroot op het gebied van: 

 Krachtmetingen - zie het project: Ontwikkeling van instrumentatie; resultaat: een testopstelling voor 

roterende balansen is ontwikkeld, het dynamisch gedrag van staakbalansen is doorgerekend; 

 Productiemethoden vanuit het standpunt van vergrote complexiteit - zie het project: Ontwikkeling van 

Alternatieve Aanmaakmethodieken; resultaat: er is een methodiek ontwikkeld om het nabewerken van in 
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metaal geprinte onderdelen beter mogelijk te maken, massa en traagheidsmomenten zijn meegenomen in 

het ontwerp van in kunststof te printen onderdelen; 

 Het aansturen van stuurvlakken - zie het project: Ontwikkeling van Remote Controls; resultaat: toepassing 

van optische encoders in combinatie met regel loops verbetert de accuraatheid van de hoekinstelling; 

 Vervorming van windtunnelmodellen onder belasting, inclusief aero-elastische vervorming - zie het project: 

Ontwikkeling van Ontwerptechnieken; resultaat: werkwijze voor betere voorspelling van de vervorming van 

windtunnelmodellen onder belasting;  

 Modelontwerp en -aanmaak ten behoeve van onderzoek naar laminair/turbulente transities in de grenslaag - 

zie het project: Ontwikkeling van Ontwerptechnieken; resultaat: toepassing van ontwerp en materiaalkeuze 

om laminair/turbulente transities zichtbaar te maken.  

 

Om modellen sneller en goedkoper te kunnen fabriceren is kennis ontwikkeld op het gebied van: 

 Het gebruik van 3D printmethoden in metaal en kunststof - zie het project: Ontwikkeling van Alternatieve 

Aanmaakmethodieken; resultaaT: verbetering van nabewerkingsmogelijkheden van 3D geprinte onderdelen; 

 Het sneller en eenvoudiger inspecteren van gefabriceerde onderdelen en de samenstelling van 

windtunelmodellen - zie het project: Ontwikkeling van Inspectietechnieken; resultaat: generieke 

werkinstructie en standaardisatie van metingen en rapportages. 

 

In hoofdstuk K.1 – NLR-werkzaamheden wordt in meer detail op deze onderwerpen en projecten ingegaan. 

K.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Ontwikkeling van Instrumentatie 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Vergroting van de kennis en begrip van zowel roterende als hoofdbalansen. 
Vergroting van kennis van het gebruik van nieuwe rekstroken. 

Omschrijving Er zijn werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van het kunnen testen van 
roterende balansen. Met deze mogelijkheid is het begin gemaakt met het 
bestuderen/begrijpen van het gedrag van roterende balansen. Dit zal op 
termijn gebruikt kunnen worden om het balansontwerp en -gebruik te 
verbeteren. Voor hoofdbalansen is het dynamisch gedrag onderzocht met 
het oog op trillingen van modellen in de tunnel. Hier wordt verder onderzoek 
voorgesteld. 
Door middel van proefstaven is het gebruik van alternatieve rekstroken 
onderzocht op bruikbaarheid. Door het NLR gebruikte rekstroken van welke 
het productieproces is aangepast functioneren nagenoeg gelijk aan de oude. 
High gain rekstroken geven minder nauwkeurige metingen. 

Highlights Presentatie van twee papers op het 10
th

 International Straingauge Balance 
Symposium 

Wetenschappelijke artikelen Er zijn door de balansengroep twee papers ingestuurd naar het 10
th

 
International Straingauge Balance Symposium en aldaar gepresenteerd: 

 Challanges on auxiliary balances on a 1:22 scale wind tunnel model: 
design, manufacturing and measurement; 
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 Design, manufacture and commissioning of a new NLR six-component 
rotating shaft balance for Delft University of Technology 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Robot based composites manufacturing 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het onderzoeksproject is gericht op de verbetering van de functionaliteit van 
de automatisch preform cel in de NLR pilot plant voor composieten 
vliegtuigdelen.  

Omschrijving Verbetering van de functionaliteit en robuustheid van de automatische 
preform cel wordt gerealiseerd door een upgrade van een aantal onderdelen 
in de preform cel en de implementatie hiervan. Verbetering van de efficiëntie 
en kwaliteit van de preform cel is bijvoorbeeld gerealiseerd door automatisch 
reinigen van de snijmachine tijdens het automatisch snijden van de 
individuele plies. Door het automatisch reinigen neemt de kans op vervuiling 
van de automatisch gegenereerde subpreforms verder af en wordt de 
down-time gereduceerd. Ook is succesvol onderzocht of het omvormen van 
vlakke preforms tot netto 3D preforms mogelijk is. Hierdoor is gebruik van 
netto 3D preforms nu mogelijk waardoor de procestijd omlaag is gegaan. 

Highlights  Verbetering van de functionaliteit en robuustheid van de automatisch 
preform cel door geïmplementeerde equipment upgrade; 

 Verbetering van de efficiëntie van de preform cel door automatisch 
reinigen van de snijmachine gedurende het proces wat de down-time 
reduceert; 

 Omvormen van vlakke preforms tot netto 3D preforms waardoor de 
procestijd omlaag is gegaan.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Ontwikkeling van Alternatieve 
Aanmaakmethodieken 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

  

Voortgang 

Samenvatting Vergroting van kennis van het printen van modeldelen om deze modellen 
enerzijds “smarter” en/of complexer te maken en anderzijds goedkoper 
en/of eenvoudiger fabriceerbaar. 

Omschrijving Er is ten behoeve van een project onderzoek uitgevoerd naar 3D metaal 
printen voor onderdelen met complexe geometrie. Omdat deze delen niet 
gelijk goed zijn als ze uit de printer komen, moeten ze nabewerkt worden. 
Dit nabewerken is moeilijk omdat men niet precies weet waar het onderdeel 
hoeveel afwijkt. Door iteratie van meten en nabewerken is het toch mogelijk 
een goed eindproduct te krijgen. 
De gemeten onderdelen voldoen ruim aan de gestelde toleranties. Er zijn 
zelfs meerdere geprinte onderdelen aan elkaar bevestigd. Hiervan zijn ook de 
eindresultaten binnen de tolerantie. 
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Voor kunststof printen zijn mogelijkheden onderzocht om dunwandige, 
complexe onderdelen te printen die ook nog eens aan strenge massa- en 
geometrische toleranties moeten voldoen. Hierbij is de opbouw van de 
onderdelen bestudeerd, richting van printen en gebruik van materialen. 
Resultaat is dat het NLR zeer complexe onderdelen kan printen van kunststof 
die naast strakke geometrische toleranties ook strenge eisen stellen aan 
massa, locatie van het zwaartepunt en traagheidsmomenten. Dit is later 
toegepast in een windtunnelmodel. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Kennisopbouw Virtual Manufacturing 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten- en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het doel voor kennisopbouw op het gebied van virtual manufacturing is 
tweeledig. Het eerste doel is om een plan op te stellen op welke gebieden 
van virtual manufacturing het NLR zich wil of moet gaan verdiepen. 
Het tweede doel is het verder ontwikkelen van het Paperless Documentation 
System (PDS) gebruikt bij de aanmaak van producten. Er is een plan 
opgesteld voor virtual manufacturing. Knelpunt is de grote verscheidenheid 
aan beschikbare software op dit onderwerp. PDS is verder ontwikkeld door 
het toevoegen van nieuwe functies en het verhelpen van bugs. 

Omschrijving Voor virtual manufacturing is een plan opgesteld dat de voorziene 
activiteiten voor 2017 en 2018 omschrijft. Er is een bezoek aan de JEC  
gebracht om een inventarisatie te maken van de commercieel beschikbare 
software op het gebied van virtual manufacturing.  
Het PDS-systeem is van een grote update voorzien waarbij functies zijn 
toegevoegd op basis van de feedback van gebruikers. 
De gebruiksvriendelijkheid is aanzienlijk verbeterd.  

Highlights Er is een strategieplan voor virtual manufacturing opgesteld. Behoeftes zijn 
geïdentificeerd en de reeds lopende initiatieven op dit gebied. Daarnaast is 
er een cursus gevolgd voor software op het gebied van harsinjectiesimulatie. 
PDS is voorzien van een grote update met nieuwe en verbeterde 
functionaliteit. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Ontwikkeling van Remote Controls 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Vergroting van de kennis en begrip van Remote Controls vanuit een 
systeembeschrijving en vervolgens ontwikkelen van nieuwe Remote Controls 
voor toepassing in (windtunnel)modellen.  

Omschrijving Er is een studie uitgevoerd naar schalingseffecten in combinatie met de 
typische belastingen voor de verschillende windtunnels. Dit geeft een 
indicatie voor de (on)haalbaarheid van schaling van bestaande 
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Remote Controls naar modellen voor de diverse windtunnels. 
Met behulp van een functional model is vervolgens onderzoek verricht naar 
verschillende typen encoders, al dan niet in combinatie met control loops. 
Micro Elektro Mechanische Systemen (MEMS)-technologie levert bij inzet in 
de tunnel geen ideale resultaten. Gebruik van een optische encoder werkt in 
een laboratoriumopstelling prima, maar moet zich in een werkende tunnel 
nog bewijzen. Het gebruiken van control loops is veelbelovend. 

Highlights Gebruik van een control loop in combinatie met een optische encoder om 
onvoldoende functionerende Remote Controls toch functioneel te maken. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  EU/FP7-project: Boltless assembling Of Primary 
Aerospace Composite Structures (BOPACS) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting In het BOPACS-project wordt onderzoek gedaan naar het certificeren van 
lijmverbindingen volgens de FAA- en EASA-luchtwaardigheids eisen. Om aan 
de eisen te voldoen zijn er drie mogelijkheden: i) belemmeren scheurgroei; 
ii) alle verbindingen volledig testen en iii) niet-destructieve test van de 
verbinding uitvoeren. 
Gekozen is voor het belemmeren van de scheurgroei in de lijmverbinding 
door het aanbrengen van zogenaamde DSF’s (Disbond Stopping Features) in 
de lijmverbinding. 

Omschrijving In het BOPACS-project zijn diverse DSF’s ontwikkeld en getest. De meest 
veelbelovende zijn aangebracht in de gelijmde rib/huid verbinding van een 
composieten rolroer om getest te worden met een representatief 
belastingsspectrum.  

Highlights De test aan het rolroer is opgestart en er is aangetoond dat kunstmatig 
aangebrachte delaminaties effectief gestopt kunnen worden.   

Wetenschappelijke artikelen Bijdrages in tijdschrift: Adhesion & Adhesives 
Diverse bijdragen aan: ECCM, ECCOMAS, Aerodays, EASN symposia 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Ontwikkeling van Ontwerptechnieken 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Vergroting van kennis van aero-elastische vervorming van windtunnel-  
modellen of modeldelen. 
Vergroting van de mogelijkheden van het zichtbaar maken van 
laminair/turbulente transities. 

Omschrijving Er is onderzoek verricht naar de methodologie die gebruikt wordt om de 
vervorming van delen van windtunnelmodellen onder belasting beter te 
voorspellen. Het NLR is nu beter in staat om vervorming van vleugels onder 
belasting te voorspellen en dus in staat om klanten beter te informeren. 
Het NLR is in staat om propellerbladen voor te vervormen, zodat die onder 
belasting in experimentele omstandigheden weer de juiste klantgeometrie 
vertegenwoordigen. 
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Dit is doorgetrokken naar het kunnen ontwerpen van aero-elastische 
vervorming in combinatie met instationaire omstandigheden. 
Bruikbaarheid moet zich nog bewijzen. 
Er is een materiaal en een ontwerpmethode gevonden welke het mogelijk 
maakt modellen dusdanig te fabriceren dat het gebruik van thermische 
meetmethodes voor het zichtbaar maken van laminair/turbulent transities 
verbetert. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Kennisopbouw van NDT-technieken 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Kennisopbouw inzake nieuwe NDT-technieken, in 2016 vooral gericht op CT-
scan (X-ray Computed Tomographic images). Onderzocht is of CT-scan kan 
worden toegepast als complementaire techniek voor de (goedkopere) 
ultrasoon C-scan techniek. Knelpunten voor CT-scanning is het moeilijk 
kunnen detecteren van kleine scheurtjes en het feit dat de beeldverwerking 
erg veel tijd kost vanwege de enorme hoeveelheid data. 

Omschrijving Het onderzoek is gericht op het effectief toepassen van de (dure) CT-scan 
techniek door het aanvullend op C-scan techniek te gebruiken. Het hoeft dan 
alleen toegepast te worden op delen die niet met C-scan geïnspecteerd 
kunnen worden door bijvoorbeeld complexe geometrie. De CT-scan techniek 
moet dan wel dezelfde foutgrootte kunnen vinden en de data moet in een 
redelijke tijd verwerkt kunnen worden. De kennisontwikkeling richt zich 
daarom op de resolutie (voxel size) die benodigd is voor het vinden van kleine 
scheurtjes en de dataverwerking. Door het scannen uit te besteden aan een 
faciliteit, maar de dataverwerking zelf ui te voeren, kan gericht beoordeeld 
worden op de C-scan requirements van het betreffende product. 
Hierdoor kan op een snelle en effectieve wijze een beoordeling gemaakt 
worden van complexe producten die met alleen C-scan niet volledig 
beoordeeld kunnen worden. De implementatie van deze methode vergt het 
bepalen van de benodigde resolutie, het bepalen van de software die 
benodigd is voor het beoordelen van de CT-scan beelden en het leren werken 
hiermee. 

Highlights Van een aantal representatieve producten is een CT-scan gemaakt. 
Software van verschillende aanbieders is geëvalueerd. Hieruit is een keuze 
gemaakt. De gekozen software is eind 2016 geïnstalleerd op de apparatuur 
van de NDI-faciliteit. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Ontwikkeling van Inspectietechnieken 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Vormgeven aan integratie en simplificatie van inspectie van gemaakte 
onderdelen voor voornamelijk windtunnelmodellen. 
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Omschrijving De volgende resultaten zijn gehaald: 

 Flowchart met het proces voor inspectie van onderdelen; 

 Generieke werkinstructies voor inspectie van onderdelen; 

 Standaardiseren van instructies voor het meten van elke willekeurige 
samenstelling, gecombineerd met standaard rapporten templates die 
eenvoudig kunnen worden ingevuld voor standaardisatie van het proces 
en levering aan de klant. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  CW-injectiesysteem 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het project CW-injectiesysteem wordt onderzoek gedaan naar het 
toepassen van een modulair injectiesysteem voor grote composieten 
onderdelen. Vanuit het programma van eisen is een (VA)RTM (harsinjectie) 
malconcept gegenereerd en een 3D CAD-model gemaakt. Er zijn vulstukken 
en een opblaasbare kern ontworpen voor een modulaire en lossende 
opbouw. Permeabiliteitstesten en vloeisimulaties met harsinjectie zijn 
uitgevoerd voor bepaling van de positie van injectiepunten en opkomers. 
FEM-berekeningen zijn uitgevoerd om voldoende stijfheid van de mal te 
garanderen waarmee gestelde product toleranties gehaald kunnen worden. 
Na vervaardiging van de mal zijn succesvol twee injectietesten uitgevoerd 
om het malconcept te controleren op de juiste werking. 

Omschrijving De vraag naar composieten onderdelen neemt sterk toe, ook naar grotere 
componenten. De kosten van een mal voor fabricage van composieten zijn 
relatief hoog en bepalen voor een aanzienlijk deel de kostprijs van het 
product. Wanneer enige mate van variatie in een productgroep kan worden 
opgevangen door een modulair malsysteem, kan dit grote besparingen met 
zich meebrengen. 

Highlights Het flexibele malconcept heeft goed gewerkt. Het innovatieve karakter zit 
enerzijds in de opblaasbare kern die zorgt voor een goede lossing en een 
kwalitatief hoog eindproduct en anderzijds in het gebruikmaken van het 
fysieke flexibele gedrag van de bewust daarvoor gekozen malmaterialen in 
combinatie met een zeer gunstige kostprijs, welke als toegift een extra 
garantie geeft op een goed eindproduct. De kwaliteit van het ontwerp is 
hierbij van essentieel belang. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Flexdraper 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten- en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 
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Voortgang 

Samenvatting Het onderzoeksprogramma is gericht op de ontwikkeling van een 
automatisch productieproces voor composieten vliegtuigdelen, 
gebruikmakend van een robotic end-effector en off-line simulatie en 
programmering.  

Omschrijving Het onderzoeksprogramma is gericht op de ontwikkeling van een 
automatisch productieproces voor composieten vliegtuigdelen van prepreg 
materialen. Ontwikkelde technologie is gericht op het efficiënter produceren 
van composiet vliegtuigonderdelen welke momenteel geproduceerd worden 
door middel van manuele lay-up van prepreg carbon fibre reinforced plastics 
(CRFP)-materialen en waar momenteel nog geen automatisch alternatief 
beschikbaar is. Het flexibele karakter van de te ontwikkelen proces- 
technologie maakt de oplossing economisch rendabel vanaf kleine series. 
Naast de ontwikkeling van een zogenaamde end-effector op een robotics 
platform welke geschikt is voor het draperen van prepreg materiaal, 
wordt ook veel aandacht besteed aan het off-line simuleren, programmeren 
en aansturen van de robotprogramma’s. Daarnaast wordt geavanceerde 
machine vision ingezet voor het bewaken van de kwaliteit tijdens het 
productieproces. 

Highlights Er is de eerste versie van de ontwikkelde robot end-effector met meer dan 80 
individueel gecontroleerde grippers in gebruik genomen in een 
testomgeving. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten Patent survey is gestart. 

 

Algemene gegevens 

Titel  Bijdrage aan Composite Materials Handbook-

17 (CMH-17) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten- en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het primaire doel van de Composite Materials Handbook-17 (CMH-17)- 
werkgroep is de standaardisatie van ontwerpmethoden, testmethoden, 
datareductie en het genereren van materiaaleigenschappen voor de huidige 
en nieuwe composietmaterialen. Het handboek geeft een overzicht op het 
gebied van composieten technologie en engineering, een gebied dat zich snel 
ontwikkelt en verandert. Hierdoor is ook het document continu in 
verandering, doordat tekst wordt toegevoegd of gewijzigd om de 
vooruitgang en laatste stand van zaken in de techniek weer te geven. 

Omschrijving Het handboek bevat uitgebreide praktische richtlijnen die bewezen 
betrouwbaar zijn voor ontwerp, fabricage, materiaalkarakterisatie, testen en 
onderhoud van composieten. Regelmatig ontmoeten deskundigen op 
verschillende gebieden elkaar om kritieke technische problemen te 
bespreken voor structurele composiet toepassingen, met de nadruk op het 
verhogen van de algehele veiligheid van de luchtvaart. Vanuit het NLR wordt 
aan deze meetings deelgenomen vanwege de specifieke kennis die aanwezig 
is op het gebied van (extreem) dikke composieten en hun gedrag onder 
impact. 

Highlights Er is overleg geweest over het vrijmaken van data, zodat een paper 
geschreven kan worden met betrekking tot dit onderwerp.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  Additive Manufacturing (impulsfinanciering) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting In het vierjarig programma wordt onderzoek gedaan naar het aanmaken en 
certificeren van metalen onderdelen door middel van het 
Additive Manufacturing-proces. Diverse metalen (aluminium, inconel en 
titanium) worden getest en de invloed van de procesparameters op de 
materiaaleigenschappen wordt onderzocht. Aangetoond is dat met het 
onderzochte Selective Laser Melting (SLM)-proces onderdelen gemaakt 
kunnen worden met vergelijkbare eigenschappen als met conventionele 
aanmaak methoden (gieten en of smeden). Knelpunt is nog de 
proceskwalificatie en de toepassing voor flight critical parts. 

Omschrijving In 2016 is gewerkt aan alle werkpakken van het AM-programma. 
De ontwerpregels zijn verder uitgewerkt en de invloed van de 
procesparameters op de materiaaleigenschappen is verder onderzocht. 
Duidelijk is bijvoorbeeld dat de scanstrategie invloed heeft op de porositeit 
van het materiaal. Op het gebied van de certificatie van AM-producten is 
deelgenomen aan twee SAE-werkgroepen en is een presentatie gegeven op 
een EASA-workshop.  
Op de vakbeurs RapidPro is een presentatie gegeven van de werkzaamheden 
en is een stand ingericht waar enkele demonstrators zijn getoond. 
Nieuwe materialen zijn getest waarbij de aluminium legering 7075 
ongeschikt blijkt voor AM, het alternatieve materiaal Scalmaloy is onderzocht 
met goede resultaten.  

Highlights Verbetering van de materiaaleigenschappen door middel van een aanpassing 
aan de SLM-machine. Na een grondige analyse van de luchtstroming in de 
machine is een verbeterde nozzle aangebracht waarmee de luchtstroom 
beter gecontroleerd kan worden en het laserlicht minder verstoord wordt 
(de turbulentie in de bouwkamer is afgenomen). 

Wetenschappelijke artikelen RapidPro, EASA, SAE 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Kennisopbouw dikwandige composieten  
(impulsfinanciering) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Composieten en 
constructietechnologie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Er is een herontwerp met gebruikmaking van dikwandige composieten 
gemaakt van een vleugelonderdeel waarmee gedemonstreerd is dat een 
potentiële gewichtsbesparing van ruim 10 % mogelijk is ten opzichte van het 
metalen (staal-aluminium samenstelling) onderdeel. De besparing had groter 
kunnen zijn wanneer meer inbouwruimte beschikbaar zou zijn voor het 
composieten onderdeel.  

Omschrijving Het blijkt moeilijk vliegtuigfabrikanten te overtuigen om harsinjectie te 
gebruiken voor het fabriceren van dikwandige composieten. Men ziet de 
voordelen van de technologie in, maar heeft moeite dit te vertalen naar 
toepassingen in de huidige producten of naar mogelijk nieuwe producten. 
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Toepassingen van dikwandige composieten zijn vaak nieuw en kunnen 
daardoor soms enig risico met zich mee brengen. Het doel van dit 
programma was te demonstreren aan de hand van concrete voorbeelden uit 
de industrie in een ontwerpstudie dat harsinjectie een geschikte techniek is 
voor zwaarbelaste vliegtuigonderdelen. 

Highlights Er is gewerkt aan het uitwerken van een concept in dikwandige composieten 
van een metalen bevestigingselement aan de vleugel van een militair 
transportvliegtuig. Het metalen ontwerp is bestudeerd, alternatieven in 
composiet zijn onderzocht en er zijn eerste initiële concepten bedacht. 
Op basis van aanvullende informatie van Embraer is het ontwerp verder 
uitgewerkt en in concept gerapporteerd.  
Er is een herontwerp van een vleugelonderdeel gemaakt dat potentieel ruim 
10 % lichter is dan het metalen onderdeel. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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L Testen en evalueren van constructies 

Het hoofdkennisgebied “Testen en evalueren van constructies” bestaat uit de kennisgebieden: 

 Vliegtuigmaterialen (AV.1.J); 

 Vliegtuigmateriaal- en schadeonderzoek (AV.1.M); 

 Testen van vliegtuigconstructies en -materialen (AV.1.N). 

 

 
 

Innovatieve testopstelling bij het NLR met testobject: tot flap uitgebouwde innovatieve composiet rib voor 
krachtsinleiding 

Voor het verkrijgen van betrouwbare materiaalgegevens, het evalueren en screenen van nieuwe materialen en 

materiaalcombinaties, het valideren van nieuwe constructieconcepten en ontwerpmethodes en voor het certificeren 

van constructies en constructiedelen is het uitvoeren van beproevingen in combinatie met al dan niet destructief 

onderzoek onontbeerlijk. Evaluatie van de resultaten levert informatie over de meest kritieke locaties in de 

constructie waar eventueel verbeteringen moeten worden aangebracht. Ook levert dit gegevens voor inspectie- en 

onderhoudschema’s gedurende het operationele leven van de constructie. In dit kader wordt daarom gewerkt aan de 

volgende onderwerpen: 

 Kennis en vaardigheden nodig voor het beproeven en evalueren van materialen, constructies, 

verbindingsmethoden, fabricagetechnieken en beschermingslagen (coatings, verf, etc.) ten behoeve van 

validatie, certificatie en/of modelontwikkeling: 

o In het project: Extreme environments (impulsfinanciering) wordt de invloed onderzocht van omgevings- 

omstandigheden op de sterkte van pen-gat verbindingen in dikke composiet onderdelen. 

Tevens worden niet-destructieve inspectiemethoden ontwikkeld om dikwandige, kokervormige 

(een veel voorkomende configuratie in onderstellen) producten te inspecteren; 
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o Het project betreffende de ontwikkeling van een alternatieve Double Cantilever Beam (DCB)-

testopstelling kent toepassingen in de bepaling van materiaalgegevens (fracture toughness van een 

laminaat) en lijmverbindingen (fracture toughness tussen twee constituents: bijvoorbeeld titanium en 

composiet)); 

o Het project betreffende de Mech-Lab automatisering is gedreven door kostenefficiëntie. 

Anderzijds levert de gekozen aanpak diverse kennisopbouwmogelijkheden: 

- Vastgelegde processkennis, zoals in automatisringsprocesdures, is basis voor ISO 17025- 

accreditatie; 

- Data-ontsluiting van materiaalgegevens wordt nu mogelijk als kwalitatieve add-on. De klant kan 

naast gevraagde materiaaldata automatisch daarop gebaseerde allowables krijgen. 

 Kennis en expertise voor het uitvoeren van schadeonderzoek: 

o Vanuit Faciiteiten als Vermogen is een  grafisch Power Station tot stand gekomen waarmee CT-scans van 

bijvoorbeeld drag braces integraal kunnen worden geanalyseerd. Dit opent de weg tot verdere CT-

analyses voor materiaal- en schadeonderzoek. 

 Kennis nodig voor het ondersteunen van de nationale overheid op het gebied van veiligheid, duurzaamheid 

en het milieu: 

o Het onderzoek betreffende simulatiemodellen van corrosie is laag TRL: basisonderzoek. De resultaten 

kunnen implicaties hebben op onderhoudsprocessen, met op hun beurt mogelijk implicaties op 

bedrijfsprocessen, beleid en veiligheid. 

 Kennis en kunde op het gebied van materialen, constructies en inspecties van constructies ten behoeve van 

militaire luchtvaartapplicaties, om het ministerie van Defensie te kunnen ondersteunen bij beleidsvorming, 

materieel- en personeelsvoorziening, certificering, operationele inzet, reparatie en onderhoud: 

o Het project betreffende degradatie van hybride constructies is specifiek gericht op kennisopbouw van 

corrosie van militaire vliegtuigen. 

 

In hoofdstuk L.1 – NLR-werkzaamheden wordt in meer detail op deze onderwerpen en projecten ingegaan. 

L.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Kennis en Methodiekontwikkeling Materiaal en 
Structuur Onderzoek: Algemeen 

Key Enabling Technologies en Facilities Key Enabling Technology: Testen en evalueren van 
constructies 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het project betreft de ontwikkeling van een alternatieve Double Cantilever 
Beam (DCB)-testopstelling. 

Omschrijving Bij traditionele Mode 1 DCB-testen wordt een gespleten lineaal-vormige 
coupon met kracht verder uit elkaar getrokken. De gegevens van de 
krachtweg zijn een maat voor de “Fracture Toughness” van de verbinding 
tussen de twee gespleten delen. 
Het probleem bij deze methode is dat het bepalen van het aangebrachte 
moment ter plaatse van de scheurtip afhankelijk is van de scheurlengte. Dit is 
een onnauwkeurig en arbeidsintensief proces. Verbetering wordt bereikt 
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door het aanbrengen van een vast moment, zodat de stap ter bepaling van 
dat moment in het proces wegvalt. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Kennis en Methodiekontwikkeling Materiaal en 
Structuur Onderzoek: Mech-Lab 

Key Enabling Technologies en Facilities Key Enabling Technology: Testen en evalueren van 
constructies 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het project betreft de automatisering van het Mech-Lab. 

Omschrijving Om de prijs-prestatie verhouding te verbeteren is automatisering van de 
testprocessen op constructiedelen een mogelijkheid. In het statisch 
beproeven van materialen wordt de klemtoon gelegd op automatisering van 
de datastromen bij het testen. 

Highlights De 28 meest voorkomende testen zijn in vergaande mate geautomatiseerd 
wat betreft dataverwerking. Dus de gegevens die nodig zijn om het 
eindverslag te maken, inclusief externe bronnen zoals kalibratiegegevens, 
worden (semi-) automatisch verwerkt tot een eindrapport. Bij vier proeven is 
de automatisering dermate vergevorderd dat zelfs de 
nauwkeurigheidsanalyse automatisch wordt uitgevoerd. Voor deze vier 
testen wordt de ISO 17025-accreditatie aangevraagd. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Kennisopbouw van corrosiesimulatie 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Testen en evalueren van 
constructies 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Simulatie van corrosieprocessen is mogelijk, maar nog niet bruikbaar in de 
praktijk. Modellering gebaseerd op ervaring kan in sommige situaties al wel 
gebruikt worden om invulling te geven aan onderhoudsprocessen. 

Omschrijving Een literatuuronderzoek is uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied 
van corrosiesimulatie. Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken op welke 
manier simulatie kan helpen bij het voorkomen van grootschalige corrosie 
zonder corrosie-inspecties en onderhoud onnodig kostbaar te maken. 

Highlights De huidige corrosiesimulatie is meestal beschrijvend van aard zonder 
intrinsieke kennis van de processen. Als de corrosieprocessen wel 
meegenomen worden in de simulaties, zijn de modellen te ingewikkeld om in 
de praktijk gebruikt te kunnen worden.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Degradatie van hybride constructies 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Testen en evalueren van 
constructies 
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Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Dit onderzoek omvatte kennisopbouw op het gebied van degradatie van 
hybride constructies en op het gebied van corrosie van militaire vliegtuigen.  

Omschrijving Het uitgevoerde onderzoek omvat twee doelen. Het eerste doel is gericht 
onderzoek naar de degradatie van hybride constructies en het tweede doel is 
kennisopbouw ten aanzien van corrosie van militaire vliegtuigen. 

Highlights Er is een inventarisatie gemaakt van de aspecten die een rol spelen bij de 
degradatie van hybride constructies, zoals galvanische- en stijfheidsaspecten, 
het gebruik van coatings en sensoren. De kennisopbouw ten aanzien van 
corrosie heeft door middel van deelname aan corrosiedagen 
plaatsgevonden. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Procedures en Procesbeschrijvingen 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Testen en evalueren van 
constructie 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting De geldende regelgeving is bijgehouden en de gehanteerde procedures zijn 
bijgewerkt, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar product en toepassing 
van het product. 

Omschrijving Het NLR dient in voorkomende gevallen een verklaring af te geven om veilige 
inzet van geleverde producten en/of productsamenstellingen te garanderen 
volgens de geldende regelgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen af te 
leveren complete productsamenstellingen en af te leveren modulaire units 
(zoals Remote Controls). 
Voor complete productsamenstellingen is dan nog onderscheid te maken 
tussen producten voor meermalig gebruik en producten welke beschouwd 
kunnen worden als eenmalige testopstelling. Dit heeft effect op het type 
verklaring welke afgegeven dient te worden. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Extreme environments (impulsfinanciering) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Testen en evalueren van 
constructies 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Dikke composiet onderdelen voor landingsgestellen worden bloot gesteld 
aan temperatuurswisselingen (-40

0
C - +50

0
C), hoge luchtvochtigheid en 

allerlei hydraulische vloeistoffen. In dit project wordt de invloed onderzocht 
van dergelijke omstandigheden op de sterkte van pen-gat verbindingen in 
dikke composiet onderdelen. Tevens worden niet-destructieve inspectie 
methoden ontwikkeld om dikwandige, kokervormige (veel voorkomende 
configuratie in onderstellen) producten te inspecteren. 

Omschrijving Om composiet onderdelen te kunnen gebruiken in vliegtuigen opererend in 
extreme omgevingen moet aangetoond worden dat deze onderdelen hun 
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sterkte behouden. Onderdelen moeten geïnspecteerd kunnen worden 
zonder destructieve handelingen. 

Highlights Vloeistofgevoeligheidstesten zijn uitgevoerd op proefstukken van composiet. 
De gevoeligheid van het composiet materiaal op een groot aantal 
verschillende vloeistoffen is experimenteel bepaald. Deze gevoeligheid bleek 
nihil. Tevens zijn ultrasone scanprocedures opgesteld, testartikelen gemaakt 
en deels getest. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Supportactiviteiten Materialen Transitieprogramma 
(impulsfinanciering) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Technology: Testen en evalueren van 
constructies 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het doel van dit project is het realiseren van PPS in het kader van het 
Materialen Transitieprogramma  ‘Materials for Constructions in Extreme 
Environments’. Het NLR heeft samen met de Nederlandse industrie de 
mogelijkheden onderzocht om consortia te vormen op verschillende 
onderzoeksgebieden. Dit heeft geresulteerd in de start van het project 
“Prediction of fatigue in engineering alloys” (PROF). 

Omschrijving Er zijn twee consortia gevormd ten behoeve van PPS op het gebied van: 
1) fatigue en 2) thermal barrier coatings. Het eerste consortium heeft geleid 
tot het PROF-project dat in juli 2016 van start is gegaan. Daarnaast zijn en 
worden andere mogelijkheden voor het vormen van consortia verkend. 

Highlights De doelstelling van het PROF-project is om een verbeterd, fysisch 
vermoeiingsmodel te ontwikkelen.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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5 NLR Programma voor Faciliteiten als Vermogen 
(Key Enabling Facilities) 

In verband met het thema-overschrijdend karakter van het Faciliteiten als Vermogen-onderzoek zijn de  

onderzoeksprogramma’s gekoppeld aan de zeven test capabilities (faciliteitenclusters) van het NLR, te weten: 

M. Air Traffic System-simulatoren; 

N. Vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten; 

O. Laboratoriumvliegtuigen; 

P. Aerospace Systems-faciliteiten; 

Q. Prototypefabricage- en testfaciliteiten; 

R. Aero- en engineering testfaciliteiten; 

S. Windtunnels. 

 

Deze FaV-programma’s zijn niet gekoppeld aan een enkel thema en/of een enkele topsector. 

 

In de hierna volgende secties wordt kort de inhoud van de FaV-programma’s vermeld en wordt verslag gedaan van de 

uitgevoerde projecten in deze programma’s. 
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M Air Traffic System-simulatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek of voor NARSIM Toren de bestaande HMD vervangen kan worden door Google Glass 

Het onderzoek op het NLR hoofdkennisgebied “Air Traffic Management en luchthavens” wordt voornamelijk 

ondersteund door vier simulatiefaciliteiten: NARSIM Radar, NARSIM Tower, TAAM/AirTOp en TRADEF.  

Met de NARSIM (NLR Air Traffic Research Simulator)-faciliteiten kunnen simulaties voor en route, approach  en tower 

luchtverkeersleiding worden uitgevoerd. Het betreft realtime simulaties waarbij de verkeersleider (“human in the 

loop”) een belangrijke rol speelt. Deze simulaties kunnen zich richten op deelgebieden (bijvoorbeeld tower 

luchtverkeersleiding), maar ook op geïntegreerde gate-to-gate simulaties. Hiermee kan het totale Nederlandse proces 

van luchtverkeersleiding, als onderdeel van het Europese luchtverkeersleidingssysteem, accuraat worden nagebootst. 

Voor visualisaties en analyses van complete (toekomstige) luchtverkeersscenario’s wordt ook gebruik gemaakt van 

zogenaamde fast-time simulatiepakketten zoals Total Airspace & Airport Modeller (TAAM) en Air Traffic Optimizer 

(AirTOp). Met deze fast-time simulatiepakketten worden simulaties uitgevoerd die variëren van gedetailleerde 

operaties op een luchthaven tot de volledige vluchtoperatie en simulaties van het volledige Europese luchtruim. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van TRADEF: een ontwikkel- en validatie-omgeving voor de toepassing van nieuwe 

algoritmen en sensoren in bestaande surveillance tracking systemen. 

M.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Air Traffic System-simulatoren 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Air Traffic System-simulatoren 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Ontwikkelingen aan de Air Traffic System-simulatoren van het NLR: 
NARSIM Radar, NARSIM Tower, AirTOp en TRADEF. 

Omschrijving Met de NARSIM-faciliteiten kunnen simulaties voor en route, approach en 
tower luchtverkeersleiding worden uitgevoerd. Het betreft realtime 
simulaties waarbij de verkeersleider (“human in the loop”) een belangrijke 
rol speelt. Deze simulaties kunnen zich richten op deelgebieden 
(bijvoorbeeld tower luchtverkeersleiding), maar ook op geïntegreerde 
gate-to-gate simulaties. Hiermee kan het totale proces van van bijvoorbeeld 
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Nederlandse luchtverkeersleiding, als onderdeel van bijvoorbeeld het 
Europese luchtverkeersleidingssysteem, accuraat worden nagebootst. 

Voor visualisaties en analyses van complete (toekomstige) 
luchtverkeersscenario’s wordt ook gebruik Air Traffic Optimizer (AirTOp). 
Met dit fast-time simulatiepakket worden simulaties uitgevoerd die variëren 
van gedetailleerde operaties op een luchthaven tot de volledige 
vluchtoperatie (gate-to-gate) en simulaties van bijvoorbeeld het volledige 
Europese luchtruim. 

TRADEF is een ontwikkel- en validatieomgeving voor de toepassing van 
nieuwe algoritmen en nieuwe sensoren in bestaande surveillance tracking 
systemen. Met behulp van TRADEF kunnen nieuwe typen sensoren, 
maar ook nieuwe tracking algoritmen worden getest op hun effectiviteit en 
robuustheid. TRADEF biedt de mogelijkheid om validaties uit te voeren in een 
near-operational situatie. 

Highlights Er is gewerkt aan het toevoegen van video als inputsensor aan een tracker. 
Speciale aandacht is er daarbij voor diepteschatting, het compenseren voor 
camerabewegingen en het (automatisch) herkennen van de camerapositie in 
een vooraf gedefinieerd gebied. 

Daarnaast is gewerkt aan een plan voor een Geïntegreerde Air Traffic 
Management (ATM)-faciliteit. Deze faciliteit bestaat uit een 
luchtverkeersleiding en luchtverkeerstorensimulator (inclusief Remote Tower 
mogelijkheden), een vluchtsimulator van een transportvliegtuig, 
een helikopter en een militair gevechtsvliegtuig, en een simulator van een 
Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). 

Hiermee is het NLR klaar voor toekomstig ATM-onderzoek, onder andere op 
het gebied van nieuwe vliegprocedures, introductie van nieuwe technologie 
in het verkeersleidingssysteem, civiel-militaire samenwerking, integratie van 
RPAS in het luchtruim en introductie van Remote Tower operaties. Dit alles 
voor de Nederlandse en de internationale situatie, waarbij onderzoek met 
verkeersleiders en vliegers in de loop kunnen worden uitgevoerd.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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N Vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten 

                     

Het NLR beschikt over twee HoloLenses die gebruikt kunnen worden om Augmented Reality (AR) ervaringen – beeld en 

geluid – te genereren; deze “brillen” vinden ook hun toepassing bij vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten. 

 

Voor ondersteuning van de overheid en de luchtvaartsector heeft het NLR de beschikking over vluchtnabootsers en 

missiesimulatiefaciliteiten. Zowel voor civiele als militaire platforms zijn faciliteiten aanwezig. Simulaties zijn 

essentieel voor de definitie van procedures, (cockpit)systemen, (militaire) operationele inzet, koppeling van 

simulators, voor vraagstukken zoals het effectief realisme van wapensysteem-simulatie (ownship, wapens en 

sensoren), simulatiedatabases, intelligente Computer Generated Forces (CGF’s) en voor vraagstukken op het gebied 

van opleiding en training. De onderzoeksfaciliteiten zijn uitgerust met tools om objectieve data te leveren over de 

prestatie van het totale systeem, inclusief de menselijke operator. De civiele flight simulator, de helikopter-simulator 

en de UAS-grondstation simulatiefaciliteiten zijn verbonden met de ATC-simulatoren (NARSIM) en vormen samen 

daarmee een complete air-ground operations validatieketen ten behoeve van onder andere Air Traffic Management-

vraagstukken. 

De missiesimulatiefaciliteiten worden gebruikt voor Concept Development & Experimentation (CD&E) op terreinen 

zoals systemen (human machine interface, operationele concepten, “opleiding, training en oefenen”, certificatie), 

de zogeheten ‘missie-informatiecyclus’ bij militaire missies en aircraft embedded simulation. 

N.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Militaire Missiesimulatie 2016 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facilitiy: Vluchtnabootsers en 
missiesimulatiefaciliteiten 

Jaar 2016 
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Voortgang 

Samenvatting Het NLR beschikt over meerdere simulatiefaciliteiten: het gaat in dit project 
specifiek om de gevechtsvliegtuigsimulator Fighter 4-Ship (F4S), Helicopter 
Pilot Simulator (HPS), de UAV-grondstation-simulator MUST en de Virtual 
Reality Room (VROOM). Militaire Missiesimulatie 2016 richt zich vooral op de 
kennisborging en -deling ten behoeve van deze simulatie- faciliteiten. 

Omschrijving Dit project heeft tot doel om kennis op te bouwen over (het ontwikkelen 
van) de faciliteiten en om de faciliteiten beter inzetbaar te maken voor 
toekomstige onderzoeksprojecten. 

Highlights Meerdere simulaties kunnen op één “softpit” gelijktijdig gedraaid worden, 
zodat multi-ship aspecten van het F4S op de softpit kunnen worden getest. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Omgevingssimulatie 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facilitiy: Vluchtnabootsers en 
missiesimulatiefaciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting - 

Omschrijving Het doel van het project is het verbeteren van de omgevingssimulatie van de 
GRACE/APERO-faciliteiten. Dit betreft onder andere simulatie van verkeer, 
weer, zicht en geluid. 

Highlights In het project Omgevingssimulatie is gewerkt aan het afronden van de 
aansluiting van het commercieel beschikbare Prepar3d als buitenzicht voor 
GRACE en APERO. Hiermee hebben GRACE en APERO in één keer ongeveer 
25.000 vliegvelden in detail tot hun beschikking. Naast activiteiten voor het 
buitenzicht is er gewerkt aan het verbeteren van de verkeerssimulatie in 
GRACE en APERO zoals dit wordt gegenereerd door de Traffic Manager 
(TMX). TMX is aangepast en de Graphical User Interface (GUI) heeft een 
facelift gehad waarmee TMX een stap dichter bij de mogelijkheid is gekomen 
om TMX niet alleen beter te gebruiken in GRACE en APERO, maar ook 
stand-alone te verkopen aan klanten van het NLR. TMX kan gebruikt worden 
als verkeersgenerator in ATC- en vluchtsimulatie-omgevingen, maar ook als 
stand-alone fast-time simulatiefaciliteit. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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O Laboratoriumvliegtuigen 

 

NLR Cessna Citation II tijdens remproeven op de (natte) landingsbaan van Twente Airport 

Het NLR beschikt over één eigen laboratoriumvliegtuig: de Cessna Citation II. 
Dit vliegtuig is eigendom van de Stichting Laboratoriumvliegtuigen waardoor de TU Delft en het NLR beiden over 
50 procent gebruiksrechten beschikken. 

O.1 NLR-werkzaamheden 

Er zijn met betrekking tot het FaV-programma Laboratoriumvliegtuigen geen substantiële werkzaamheden in het 

verslagjaar uitgevoerd. Het laboratoriumvliegtuig is wel gebruikt voor het uitvoeren van opdrachten. 
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P Aerospace Systems-faciliteiten 

De faciliteitencluster bestaat uit twee subclusters: 

I. Faciliteiten voor RDT&E van vliegtuigsystemen; 

II. Faciliteiten voor ruimtevaartsystemen en aardobservatie. 

I - Faciliteiten voor RDT&E van vliegtuigsystemen 

De subcluster “Faciliteiten voor RDT&E van vliegtuigsystemen” bestaat uit de faciliteiten: 

1. Faciliteiten ten behoeve van vliegtuigsystemen en vliegproeven 

Het NLR ontwikkelt voor en in samenwerking met haar klanten vliegtuigsystemen voor zowel militaire als civiele 

toepassing. Om op effectieve en efficiënte wijze systemen te realiseren die aan klanten- en andere eisen, zoals 

luchtwaardigheidseisen, voldoen zijn ondersteunende gereedschappen en werkwijzen essentieel. Deze worden 

beschikbaar gesteld door middel van de Aircraft Systems Engineering Faciliteit. Voor de uitvoering van metingen 

tijdens vliegproeven beschikt het NLR over de Flight Test Instrumentation (FTI). Dit instrumentarium, bestaande uit 

onder meer sensoren, en meet- en registratiesystemen wordt voortdurend aangepast aan nieuwe eisen, 

mogelijkheden en vragen uit de markt.  

2. Avionica-ontwikkelings- en omgevingstestfaciliteiten 

Deze faciliteiten omvatten diverse ontwikkelgereedschappen voor avionicasystemen en voor detailontwerp van 

elektronica en embedded software. Tevens omvat het de faciliteiten voor omgevingstesten (bestendigheid tegen 

elektromagnetische straling, trillingen, etc.) en obsolescence management. Met het oog op het kunnen ontwikkelen 

van certificeerbare avionische en elektronische apparatuur zal in de komende jaren het accent komen te liggen op de 

verdere inrichting en verbetering van stabiele ontwikkelfaciliteiten en het afstemmen hiervan op de geldende 

ontwerpvoorschriften. 

3. Military Operations Research Facilities 

Een aantal Operations Research Facilities is gerealiseerd waarmee aan 

Defensie de Korte Termijn operationele ondersteuning verleend wordt. 

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het moderniseren van de faciliteiten. 

Daarbij is de efficiëntie van de inzet van de faciliteiten verbeterend. 

De Seeker Test Facility en Electronic Countermeasures Test Facility hebben 

behoefte aan apparatuur- en software-uitbreidingen. De software-defined 

radartest- en onderzoeksfaciliteit (DEAF) wordt ontwikkeld om onderzoek 

te kunnen doen op het gebied van geavanceerde Electronic Defense (ED) en 

Electronic Attack (EA) systemen, technieken en algoritmes. 

De Weapon Engagement Simulation Tool (WEST)-omgeving wordt 

opgebouwd tot dé werkomgeving voor wapensysteemanalyses. 
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P.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Faciliteiten voor Vliegproeven en Certificatie 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aerospace Systems-faciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Doorontwikkeling van verschillende faciliteiten, processen en tools voor 
vliegproeven en certificatie. 

Omschrijving Vanuit de NLR-speerpunten (zie Key Enabling Technology: Vliegtuigsystemen 
en vliegproeven) zijn de benodigde ontwikkelingen van faciliteiten, 
processen en tools voor vliegproeven en certificatie opgesteld. 

Highlights  Aanmaakbeheer: opstellen van procedures met betrekking tot aanmaak 
van vliegwaardige bekabeling, met name voor wat betreft het gebruik 
van een automatische kabeltester; 

 Certification Management Application (CMA): Het betreft hier de "core" 
van CMA, waarvan in totaal drie nieuwe releases uitgebracht zijn 
(nieuwe Certification Specifications, wijzigingen in het front-end ten 
behoeve van huisstijl en configuratiebeheer, requirements filteren, etc.); 

 Ethernet - Flight Test Instrumentation (FTI): bijdrage aan een 
Agardograph over “Chapter 10 data recording” en evaluatie van een 
ground-based “Chapter 10 recorder/replay unit”; 

 Instrumentatiesystemen:  
- Verder ontwikkelen/uitbreiden van RADAS (Research Aircraft Data 

Acquisition Systeem): nieuwe parameters aan systeem toegevoegd 
(Engine, Flaps, Gear, spoiler, Anti-skid, Brake pressure, extra ARINC 
429 bussen etc.), nieuwe (parameter)schema's, testvoorschriften, 
nieuwe (kabel) schema's, dataverwerking, en quicklook; 

- Studie naar gebruik van camerabeelden van het 
instrumentenpaneel van het vliegtuig welke realtime worden 
geanalyseerd en verwerkt. Hiermee komen de gevraagde 
vliegtuigparameters in de gewenste eenheden beschikbaar.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Invoering nieuwe besturingssoftware ten behoeve 
van het EMC-laboratorium 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aerospace Systems-faciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Nieuwe besturingssoftware ten behoeve van het Elektro-Magnetische 
Compatibiliteit (EMC)-laboratorium is aangeschaft en deels in gebruik 
genomen. 

Omschrijving Het NLR heeft ten behoeve van het EMC-testlaboratorium nieuwe 
besturingssoftware (Radimation) aangeschaft voor de aansturing van diverse 
EMC-meetopstellingen. De uitgevoerde werkzaamheden betroffen afname, 
ingebruikname en validatie van de nieuwe software. 

Highlights Per 1 januari 2017 heeft het EMC-laboratorium de nieuwe software in 
gebruik genomen voor Conducted Emissie- en Radiated Emissie- 
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meetopstellingen voor zowel de civiele (RTCA DO-160) als de militaire 
normen (MIL-STD 461). Voor immuniteitstesten kan de software nog niet 
volledig in gebruik genomen worden vanwege een bug in de software met 
betrekking tot de aansturing van de pulsmodulatie voor enkele 
meetstandaarden. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Ontwikkeling van een sequential lightning timer 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aerospace Systems-faciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Er is apparatuur in eigen beheer ontwikkeld voor de uitvoering van RTCA DO-
160 sectie 22 Indirect Effects of Lightning Tests voor vliegtuigapparatuur 
welke functioneert bij 115 V / 400 Hz (3-fase). 

Omschrijving Specifiek voor apparatuur welke functioneert op 3-fase-115 V / 400 Hz 
apparatuur was in het verleden geen goede oplossing voorhanden voor de 
uitvoering van deze Lightning Tests. Het NLR EMC-laboratorium heeft 
hardware ontwikkeld om de uitvoering van deze testen voor dit type 
apparatuur uit te voeren. 

Highlights De apparatuur is ontwikkeld, getest en in gebruik genomen. 
 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Vibration and Shock Test (VST)-testfaciliteit 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aerospace Systems-faciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR is lid van het Platform Omgevingstechnologie en doet hierbij 
specifiek als deelnemer mee in de werkgroep Mechanische Beproevingen. 
Er is specifiek deelgenomen aan de volgende activiteiten van het Platform 
Omgevingstechnologie: 

 PLOT-ledenbijeenkomst bij Plantronics, met als thema “IP classificatie en 
testen”; 

 PLOT-congres vanwege het 20 jarig bestaan van PLOT. 

Naast de deelname aan PLOT is de inrichting van het VST-laboratorium in de 
nieuwbouw van NLR-Flevopolder onderzocht ten aanzien van de realisatie 
van een stofarme ruimte ten behoeve van ruimtevaartapparatuur, te testen 
op de shaker. 

Omschrijving De deelname aan PLOT heeft als doel om kennis en begrip van 
omgevingstesten bij zowel het NLR als bij de andere deelnemers van PLOT te 
ontwikkelen. De deelname in de werkgroep Mechanische Beproevingen van 
PLOT geeft hier direct invulling aan. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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Algemene gegevens 

Titel  Defence Systems Facilities 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aerospace Systems-faciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting De Defence Systems Facilities bestaan uit (operationele) hardware en 
software tools waarmee de zelfbescherming van militaire platformen kan 
worden geëvalueerd en gevalideerd. Deze faciliteiten hebben als basis 
missile warners, infrarode doelzoekkoppen, IR-camera’s en IR-lasers en 
(software defined) radarsystemen.  

Omschrijving De Defence Systems Facilities worden ingezet om operationele en 
onderzoeksvragen van Defensie op het gebied van Elektronische 
Oorlogvoering (EOV), en in het bijzonder zelfbescherming, te beantwoorden. 
Aangezien er een behoefte is om de huidige Seeker Test Faciliteit (STF), 
welke bijna 20 jaar oud is, te moderniseren, is onderzocht aan welke eisen 
een nieuwe STF moet voldoen. Het resultaat is vastgelegd is een programma 
van eisen. Tevens is de STF-software aangepast om een bepaald type 
dreigingsysteem te integreren in de STF. 
Voor de Electronic Countermeasure Test Faciliteit (ETF) is nieuwe software 
ontwikkeld waarmee bestaande ETF software tools geïntegreerd worden, 
waardoor minder personeel nodig is bij de uitvoering van een radar trial. 

Om Defensie in de nabije toekomst te kunnen (blijven) ondersteunen bij 
operationele en verwervingsvragen omtrent Directed Infra-Red 
Countermeasure System (DIRCM)- en High Energy Laser (HEL)-systemen is 
het NLR begonnen met het inrichten van een optisch laserlaboratorium, 
waar zowel HEL- als DIRCM-lasers kunnen worden getest. Daartoe is 
onderzocht aan welke eisen de lasersystemen en bijbehorende testruimte 
moeten voldoen. Het resultaat is vastgelegd is een programma van eisen.  

Highlights De opbouw van een NLR optisch laserlaboratorium voor onderzoek aan 
DIRCM- en HEL-systemen. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten -  

II – Faciliteiten voor ruimtevaartsystemen en aardobservatie 

Om uitvoering van activiteiten op het gebied van ruimtevaart mogelijk te maken is een aantal faciliteiten noodzakelijk. 

Het betreft vooral ondersteuning van ontwerp, implementatie, test en verificatie, validatie en operatie. 

De faciliteiten
1
 voor ontwikkeling van ruimtevaartsystemen omvatten gereedschappen voor ontwerp en gebruik van 

ruimtevaartsystemen, een clean room voor samenbouw van (sub)systemen en apparatuur voor test van 

(sub)systemen en componenten. 

De faciliteiten die de realisatie van ruimtevaartgebruik ondersteunen omvatten gereedschappen gerelateerd aan 

aardobservatie en satellietnavigatie en variëren van simulatiegereedschappen tot analyseapparatuur voor data en 

meetgegevens. 

De faciliteiten zijn als volgt gegroepeerd: 

                                                                 
1
 De faciliteiten ten behoeve van de ontwikkeling en test van ruimtevaart-gerelateerde (1) avionica, (2) constructies en (3) operationeel gebruik in de luchtvaart 

worden in dit hoofdstuk niet behandeld, maar vormen onderdeel van de: (1) faciliteiten voor RDT&E van vliegtuigsystemen, (2) prototypefabricage- en 
testfaciliteiten, en(3) laboratoriumvliegtuigen. 
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 faciliteiten voor ruimtevaartsystemen; 

 faciliteiten voor aardobservatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harness Derating Test Facility bij het NLR 

P.2 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel Thermische Faciliteiten & Software Tools 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aerospace Systems-faciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Doorontwikkeling en verbetering van de thermische faciliteiten en software 
tools van het NLR ter ondersteuning van lopende en nieuwe 
onderzoeksprojecten voor Aerospace Systemen. 

Omschrijving Generieke verbeteringen van de instrumentatie van de Harness Derating Test 
Facility (HDTF) bij het NLR zijn onder andere ingezet voor het ESA-project 
“Harness Derating Improvements” Met dit ambitieuze project heeft ESA als 
doel om de ECSS (European Cooperation for Space Standarization) 
derating standard te verbeteren die door de Europese ruimtevaartindustrie 
gebruikt wordt voor het ontwerpen van bekabeling. Door middel van het 
verbeteren van de standard wordt een generiek gewichtsbesparing tot 20 % 
van de bekabeling van ruimtevaartsystemen verwacht. 

Highlights De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in de instrumentatie van de 
HDTF om de meetnauwkeurigheid te vergroten: 

 nieuwe optische meetmethode (contactloos) voor het nauwkeurig 
bepalen van de diameter van elektrische draden; 

 nieuwe meetmethode voor het bemeten van de draadtemperatuur uit 
de elektrische weerstand van de geleider; 

 nieuwe meetmethode om de temperatuur van een elektrische draad te 
meten door middel van verwarmde thermokoppels; 

 methode voor het meten van de IR-emissiecoëfficiënt van elektrische 
draden als functie van temperatuur; 
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 nieuwe software voor het autonoom doorlopen van het 
testprogramma. 

Wetenschappelijke artikelen Harness Derating Test Facility for Thermal Testing of Aerospace Harnesses, 
Passive Components Days, 12-14 October 2016, ESA/ESTEC. Ook verschenen 
als NLR TP-2016-349. 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Big Data Processing & Applications Facilities 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aerospace Systems-faciliteiten 

Jaar 2016 

Zie ook: KvB – HTSM – Space, KvB – Logistiek en Mobiliteit – Navigatie en remote sensing en 
KaV - Ruimtevaartsystemen 

Voortgang 

Samenvatting Instandhouding en uitbreiding van de infrastructuur voor geo-data 
processing en analyse, specifiek gericht op ketens voor passieve radardata en 
tijdseries van satellietbeelden. 

Omschrijving Het doel is een flexibele structuur voor geo-data processing en analyse 
beschikbaar te hebben waarmee innovatieve geo-informatie projecten 
kunnen worden uitgevoerd. 

Er zijn activiteiten verricht ten behoeve van de integratie van componenten 
voor de verwerking van passieve radarantennesignalen (zoals beschikbaar 
gekomen vanuit andere kennisopbouwprojecten) in het kader van de 
kennisopbouw voor een RF payload dataketen.  

Daarnaast is ervaring opgedaan met de integratie van routines, die in 
commerciële softwarepakketten beschikbaar zijn, en zelf ontwikkelde 
“python”-routines in verwerkingsketens. In het afgelopen jaar is de aandacht 
specifiek gericht op de verwerking van tijdseries van satellietbeelden. 

Highlights Koppeling van python- en Erdas-functies tot een workflow, zoals gebruikt in 
het project MilSpace. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 
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Hoge snelheids camera-opnamen 
gedurende compressietesten van panelen 

Q Prototypefabricage- en testfaciliteiten 

Om de Nederlandse overheid te ondersteunen bij het behalen van haar 

strategische doelstellingen op het sleutelgebied “High Tech Systemen en 

Materialen”, en om de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie optimaal 

te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en testen van innovatieve 

constructieve hightech concepten in composiet en metaal, heeft het NLR de 

beschikking over: 

 De fabricagefaciliteit voor composieten materialen en constructies; 

 De testfaciliteit voor constructies en materialen. 

De positie van de faciliteiten wordt gekenmerkt door een nauwe band met 

diverse nationale organisaties. Dit manifesteert zich in de volgende 

activiteiten: 

 Ondersteuning van werkzaamheden bij het NLR bij de vervulling 

van overheidsopdrachten (ministeries van EZ en Defensie), 

als subcontractor in diverse militaire programma’s; 

 Ondersteuning van de Nederlandse maakindustrie door 

participatie in technologie-ontwikkelingsprogramma’s zoals het 

CompoWorld-project en het TAPAS 2-programma; 

 Ondersteuning van de Nederlandse maakindustrie door 

onderzoek in opdracht; 

 Ondersteuning van de krijgsmachtonderdelen door participatie in technologieprogramma’s (nationaal NTP’s 

en internationaal ITP’s); 

 Participatie in een kennisnetwerk waarvan universiteiten en HBO’s deel uitmaken. 

De twee faciliteiten zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse kennisinfrastructuur. Ook het MKB maakt 

hiervan gebruik.  

Q1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Kennis en Methodiekontwikkeling Materiaal en 
Structuur Onderzoek: Niet-Destructief Onderzoek 
(NDO) 

Key Enabling Technologies en Facilities Key Enabling Facility: Prototypefabricage- en 
testfaciliteiten 

Jaar 2016 

  

Voortgang 

Samenvatting Computer Tomografie (CT) is een veelbelovende NDO-techniek. Door kennis 
en ervaring op te bouwen met het doen van analyses kan beter beoordeeld 
worden welke potentie in deze techniek aanwezig is.  
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Omschrijving Om CT-analyses te kunnen uitvoeren dient adequate software beschikbaar te 
zijn. Er zijn diverse softwaremodules ten behoeve van data-analyse van CT-
scans aangeschaft en de basisbeginselen zijn eigen gemaakt door middel van 
een intensieve cursus. Vervolgens zijn er bij diverse projecten, betreffende 
zowel composiet fabricage alsmede additive manufacturing productie, CT-
scans extern uitgevoerd, om vervolgens intern-NLR te worden geanalyseerd. 
Een grafisch werkstation is hiertoe omgebouwd tot een extreem krachtig 
grafisch Power Station, waarmee CT-scans van bijvoorbeeld drag braces 
integraal konden worden geanalyseerd. 

Highlights Het NLR is in staat gebleken om individuele vezelbanen separaat te 
visualiseren in weefsels, alsmede om voids te lokaliseren. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Testfaciliteiten voor geluid en trillingen  

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Prototypefabricage- en 
testfaciliteiten 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Softwaremodernisering voor efficiëntere data-acquisitie en data processing 
in de NLR-faciliteiten.  

Omschrijving Er zijn software-uitbreidingen doorgevoerd waarmee nu georganiseerder en 
tijdsefficiënter akoestische en balansmetingen kunnen worden uitgevoerd.  
De lab controller software (AVController) is een softwareprogramma 
waarmee verschillende meetsystemen op een gecontroleerde manier 
kunnen worden aangestuurd. Met de software wordt een vooropgesteld 
meetprogramma doorlopen, waarbij de toegewijde meetprogramma’s 
commando’s krijgen toegestuurd. Hiermee kan bijvoorbeeld de traverse 
automatisch naar verschillende posities worden verplaatst, hotwire metingen 
en tunnelreferentie- metingen worden gestart en worden de posities en 
meetdata onder dezelfde referentie opgeslagen.  
De software is uitgebreid om het meetprogramma ‘ACDAQ’ aan te kunnen 
sturen, waarmee akoestische metingen kunnen worden uitgevoerd en op 
genomen in het meetprogramma, zodat deze op de juiste tijden en met de 
juiste referentie wordt verwerkt. Met ‘AVController’ kunnen nu automatisch 
autoranges en metingen worden gestart in ‘ACDAQ’. ‘ACDAQ’ is tevens 
aangepast, zodat deze gekoppeld kan worden met ‘AVcontroller’ en de 
commando’s kan opvolgen. 
Deze functie is direct gebruikt voor het uitvoeren van getraverseerde array- 
metingen, waarbij akoestische arraymetingen op verschillende posities 
worden uitgevoerd. Deze meting zou in zijn omvang zonder de 
automatisering nauwelijks mogelijk zijn geweest gezien het enorme aantal 
handmatig uit te voeren handelingen.      
Daarnaast is de aansturing voor de ’Scanner’-software toegevoegd. Deze 
scanner kan sequentieel voor meerdere kanalen een tijdsgemiddelde 
voltmeting uitvoeren en wordt onder andere gebruikt om balansmetingen 
uit te voeren. Met de ‘AVController’ kunnen nu de scanparameters, zoals de 
te meten kanalen, het aantal samples en de integratietijd voor een meting 
worden ingesteld. Het softwareprogramma ‘Scanner’ is tevens geschikt 
gemaakt om met de ‘AVController’ te kunnen communiceren. 

Highlights Handleiding AVcontroller en Datamerger software, NLR-TR-2016-676  
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R Aero- en engineering testfaciliteiten 

Het NLR zet zich dagelijks in om de concurrentiepositie van 

de Nederlandse luchtvaartmaakindustrie te versterken, de 

operationele effectiviteit van defensiematerieel te 

verhogen, de luchtvaart veiliger te maken, en om de 

milieubelasting van het luchtverkeer te verminderen. 

Zo ondersteunt het NLR de overheid en lucht- en 

ruimtevaartsector bij de uitvoering van het beleid om de 

concurrentiepositie van de industrie te verbeteren door 

middel van met de industrie afgestemde deelname aan 

Clean Sky-onderzoeksprogramma’s. Het NLR gebruikt hierbij 

enerzijds haar kennis en expertise, anderzijds haar 

faciliteiten om hier een bijdrage aan te leveren. 

De inzet van de faciliteiten is ook van groot belang voor 

de assistentie van de krijgsmachtonderdelen bij de 

selectie, verwerving en instandhouding van materieel en 

de ondersteuning bij de operationele inzet van jachtvliegtuigen en helikopters vanaf militaire bases, schepen en voor 

vredesmissies. De faciliteitencluster omvat: 

 Operating environment for simulations – Faciliteit voor Aerodynamische, Structuurmechanische en 

Elektromagnetische Toepassingen (FASET): een beveiligde high performance computercluster met 

toepassingen voor onder andere accurate simulatie van  onder andere Computational Fluid Dynamics (CFD) 

en Computational Aero-Acoustics (CAA); 

 Testfaciliteiten voor het uitvoeren van geluids- en trillingsmetingen, te weten de KAT, MAMS, de 

nagalmtunnel, akoestische arrays, data-acquisitie- en analysesystemen; 

 Faciliteiten voor aero-elastisch onderzoek; 

 Modellen inclusief bijbehorende infrastructuur voor simulatie van vliegeigenschappen en prestaties van 

(on)bemande vaste-vleugel vliegtuigen, helikopters en ‘missiles’; 

 Modellen voor wapensysteemprestaties; 

 Diverse onbemande helikopters (als onderdeel van FURORE); 

 Een database voor het opslaan van in-flight meetgegevens ten behoeve van de levensduurbewaking van 

vliegtuigen; 

 Constructiefaciliteiten voor fijnmechanische producten, zoals CAD/CAM-systemen, meer-assige freesbanken 

en meetmachines. 

 

Voor het NLR en haar kennispositie is het van groot belang om continu te blijven werken aan verbetering en aanvulling 

van deze faciliteiten. Ten aanzien van de FASET zijn gesprekken gevoerd met diverse leveranciers ter voorbereiding op 

de nodige uitbreiding in 2017. Hierbij zijn ook mogelijke verbeteringen van het rekenproces besproken. 

Voor Future Computing zijn verkennende gesprekken gevoerd en wordt het concept Quantum Computing onderzocht 

in de vorm van een ‘Tech watch’. 

Afnametesten van de in 2015 geplaatste 5-assige 
freesmachine, met verhoogde nauwkeurigheidseisen. 

Bij de afnametesten wordt een derde partij ingezet voor de 
beoordeling van de behaalde nauwkeurigheden. 
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R.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  Verbetering en uitbreiding van de rekencluster  

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aero- en engineering 
testfaciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Verbetering en uitbreiding van de rekencluster.  
Het gaat hier om zeer complexe berekeningen die andere partijen zonder 
kennis en benodigde faciliteiten niet kunnen uitvoeren. Zonder deze vorm 
van zeer complex rekenen kan het NLR minder toegevoegde waarde bieden 
aan haar klanten.  

Omschrijving Het effectief en efficiënt kunnen bijdragen aan de behoefte van klanten van 
het NLR vraagt om een state-of-the-art rekencluster dat in staat is zeer 
complexe berekeningen te kunnen uitvoeren tegen een marktconform tarief. 
Enerzijds vraagt dit met de huidige ontwikkelingen binnen het NLR om een 
uitbreiding van de capaciteit, anderzijds komen andere manieren van 
rekenen op (denk aan quantum computing) die wellicht andere hardware of 
algoritmes vragen. Daarbij komt nog een tendens vanuit de markt om de 
geleverde diensten steeds goedkoper aan te bieden. 

Highlights Er zijn gesprekken gevoerd met diverse leveranciers ter voorbereiding op 
uitbreiding in 2017. Hierin zijn ook mogelijke verbeteringen van het 
rekenproces besproken. 
Voor Future Computing, zie het project “Platform Integrated Solutions / 
Quantum computing” (KaV Platformtechnologie en Flight Physics). 

Wetenschappelijke artikelen - 
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Algemene gegevens 

Titel  Apparatuurontwikkeling Engineering 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aero- en engineering 
testfaciliteiten 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Er was in het verslagjaar geen behoefte om het gebruik van nieuwe 
apparatuur op te starten. Wel zijn de mogelijkheden van bestaande 
apparatuur uitgebreid, door met name postprocessorontwikkeling. 

Omschrijving Het gebruik van de MATEC 30HV is verder ontwikkeld. Het betreft met name 
de postprocessing en uitvoeren van vijfassig simultane bewerkingen. Ook zijn 
de opspanmogelijkheden verder ontwikkeld en aangemaakt. 
Er is geen nieuwe apparatuur in gebruik genomen. 

Highlights - 

Wetenschappelijke artikelen - 
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Algemene gegevens 

Titel  Facility for Unmanned ROtorcraft REsearch 
(FURORE) 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aero- en engineering 
testfaciliteiten 

Jaar 2016 
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Voortgang 

Samenvatting Het NLR beschikt over een luchtvloot van 15 onbemande toestellen waarvan 
er 5 zijn met een experimentele registratie.  Deze moeten voldoen aan de 
wettelijke (luchtvaart) eisen. De instandhouding (onderhoud, verzekering, 
administratie) valt onder FURORE evenals de ingebruikname van een nieuw 
toestel.  

Omschrijving Alle toestellen zijn voorzien van een Bewijs van Inschrijving en 
Luchtvaartverzekering. De ‘gewone’ toestellen tevens over een Bewijs van 
Luchtwaardigheid. Alle toestellen moeten technisch gekeurd zijn en daarna 
onderhouden worden. 
Het onderhoud (inclusief onderhoudsorganisatie) en administratie (inclusief 
contacten met ILT en verzekeraar) vallen onder FURORE. Evenals een aantal 
uren ‘onderhoud vliegvaardigheid’. De lestoestellen worden (deels) 
onderhouden op het budget van de Registered RPA-L Training Facility (RTF). 

Highlights In 2016 is een 30 kg zware onbemande helikopter met gasturbinemotor 
geselecteerd en besteld. Dit toestel, een Helitech, heeft de registratie 
PH-1AP.  Dit vereiste veel overleg met de fabrikant. Het toestel is in juli 2016 
geleverd en onder andere gedemonstreerd aan ILT. Een medewerker is in 
opleiding om het onderhoud te verzorgen, daarnaast krijgen vliegers 
vlieginstructie met betrekking tot dit toestel.  
Het toestel voldoet inmiddels aan alle wettelijke eisen en is inzetbaar.  

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 

 

Algemene gegevens 

Titel  Samenwerking met TU Delft op het gebied van 
experimentele aerodynamica en aero-akoestiek 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Aero- en engineering 
testfaciliteiten 

Jaar 2016 

Voortgang 

Samenvatting Particle Image Velocimetry (PIV) is een niet-intrusieve stromingsveld-
meettechniek waarbij volgdeeltjes in de stroming worden geïnjecteerd. 
Voor een vlak in de ruimte worden de deeltjes door een laser verlicht. 
De positie van de verlichte deeltjes wordt door camera’s geregistreerd voor 
vaste intervallen, waardoor het snelheidsveld kan worden berekend. 

In de afgelopen tientallen jaren is PIV uitgeroeid tot een gevestigde 
meettechniek die haar waarde voor toegepast onderzoek in de luchtvaart 
meer dan bewezen heeft. Echter waar PIV in de academische wereld niet 
meer weg te denken is, is de techniek nog lang niet zo succesvol in de 
industriële windtunnelomgeving. De techniek is relatief complex, kostbaar en 
door beperkingen aan de hardware schaalt de techniek niet goed op naar 
grotere faciliteiten.  

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe volgdeeltjes, 
zogenaamde Helium Gevulde Zeep Bellen en de noodzakelijke apparatuur. 
Deze volgdeeltjes reflecteren meer 10.000 keer zoveel licht als huidige 
gebruikte oliedeeltjes. Hierdoor kan het toepassingsgebied van PIV sterk 
uitgebreid worden:  

 Het meetoppervlak kan vergroot worden waardoor bijvoorbeeld het zog 
(1m x 2m) van een vliegtuigmodel in een keer gemeten kan worden; 

 Dynamische snelheidsmetingen met een acquisitiesnelheid hoger dan 
10 kHz worden mogelijk. 
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Om deze techniek te ontwikkelen is voor vier jaren een promovendus in 
dienst genomen bij het NLR. 

Omschrijving Het gebruik van helium filled soap bubbles (HFSB) tracer particles heeft grote 
potentie, maar er zijn nog een aantal problemen die een oplossing nodig 
hebben: 

1. De injectiehark moet stroomafwaarts van de turbulentieschermen 
geplaatst worden. Dit kan de stromingskwaliteit van de windtunnel 
nadelig beïnvloeden; 

2. De tracer productiesnelheid is laag; 
3. Er is een gebrek aan informatie over de fundamentele 

eigenschappen van HFSB tracers. Hoe goed volgt deze stroming? 
Hoe gedraag een zeepbel zich in turbulente stroming? 

Om de eerste vraag te beantwoorden heeft het NLR twee harkconcepten 
onderzocht waarbij het turbulente zog geminimaliseerd wordt. Het eerste is 
een passief concept gericht op een volledig laminaire grenslaag en het 
tweede concept gebruikt de overdruk in de suskamer om de grenslaag over 
de hark af te zuigen. Het laatste concept gaf veelbelovende resultaten en zal 
in een nog te ontwikkelen prototype worden toegepast. 

Daarnaast is een promovendus aangesteld om de techniek te ontwikkelen en 
in een industriële omgeving te gaan testen. In dit kader is een Fluid Supply 
Unit (FSU) ontwikkeld om zeepbellen te maken. Met behulp van 
belletjesgeneratoren is in de NLR kleine anechoische tunnel een test 
uitgevoerd om het gedrag van een helium gevulde zeep bel (HFSB) in een 
turbulente grenslaag te bestuderen. Hieruit is geconcludeerd dat, voor een 
zorgvuldig opgezet experiment, HFSB tracers de turbulentie goed kan volgen. 

Door de promovendus is met behulp van tomografische PIV de 
hoefijzerwervel gemeten die ontstaat bij de overgang van een 
stroomlijnprofiel naar de wand (bijvoorbeeld de windtunnelwand of op een 
vliegtuig: de overgang van de vleugel naar de romp). Dergelijke overgangen 
zijn ook aanwezig bij belletjes-injectieharken en kunnen mogelijk de 
stromingskwaliteit in de windtunnel nadelig beïnvloeden. Dit onderzoek 
heeft als doel uit te vinden hoe de sterkte van de hoefijzerwervel te 
minimaliseren om de reductieconcepten uiteindelijk op de belletjes- 
injectiehark toe te kunnen passen.  

Voorts zijn metaalprinttechnieken om de belletjesgeneratoren te maken 
onderzocht. Het voordeel van metaalprinten is dat de wanddikte kleiner kan 
worden gemaakt en daarmee dus ook de generator, waardoor deze 
makkelijker in een stroomlijnprofiel kan worden verwerkt. Een nadeel van 
metaalprinten is dat oppervlakteruwheid zonder nabewerking vrij hoog is. 
De eerste serie generatoren is gerealiseerd, alleen dit heeft nog niet een 
werkend concept opgeleverd. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de 
aanmaaknauwkeurigheid die verder geoptimaliseerd moet/zal worden. 

Highlights  Stroomlijnprofiel met verwaarloosbaar zog  gerealiseerd; 

 De eerste test met HFSB in de kleine anechoische windtunnel; 

 Aangetoond dat HFSB de turbulentiestatistiek en de gemiddelde 
stroming goed kan meten. 

Wetenschappelijke artikelen - 

Patenten - 



 

  

 

 Windtunnels 

149 

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2016 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING 

S Windtunnels 

De stichting Duits-Nederlandse 

Windtunnels (DNW) wordt internationaal 

gezien als een strategische partner van de 

grote luchtvaartindustrieën als Airbus, 

Boeing, Rolls-Royce etc. DNW heeft 

doorslaggevende invloed op de 

ontwikkeling van speerpunt-

technologieën op het gebied van 

revolutionaire voortstuwingstechniek en 

innovatieprocedures voor een 

efficiëntere afhandeling van vliegverkeer, 

tot windenergie en ruimtevaart-

toepassingen. Om bij deze hoogwaardig 

technologische ontwikkelingsprojecten 

betrokken te blijven is het van wezenlijk 

belang continu te werken aan 

verbeteringen van diensten (met name meettechnieken) die DNW een technologische voorsprong geven ten opzichte 

van haar internationale concurrenten. De faciliteitencluster “windtunnels” omvat de experimentele faciliteiten voor 

toegepast aerodynamisch en akoestisch onderzoek die in beheer zijn bij DNW, te weten : 

 De faciliteiten gesitueerd in Flevoland: LLF (Large Low speed Facility), LST (Lage Snelheid Tunnel), 

PLST (Pilot Lage Snelheid Tunnel), ECF (Engine Calibration Facility); 

 De faciliteiten gesitueerd in Amsterdam: HST (Hoge Snelheid Tunnel), SST (Supersone Snelheid Tunnel); 

 De faciliteiten gesitueerd in Duitsland: HDG (Hochdruckkanal Göttingen), KRG (Kryo-Rohrwindkanal 

Göttingen), RWG (Rohrwindkanal Göttingen), TWG (Transsonischer Windkanal Göttingen), 

KKK (Kryo-Kanal Köln), NWB (Niedergeschwindigkeits Windkanal Braunschweig). 

S.1 NLR-werkzaamheden 

Algemene gegevens 

Titel  DNW Research Support 

Topsector / maatschappelijk thema / 
Key Enabling Technologies en Facilities 

Key Enabling Facility: Windtunnels 

Jaar 2016 

 

Voortgang 

Samenvatting Het NLR assisteert DNW op veel verschillende terreinen, gerelateerd aan het 
efficiënter en beter kunnen uitvoeren van windtunneltesten voor klanten. 
De bijdrages variëren van geavanceerde modelaanmaak tot nauwkeuriger 
geluidsmeting en verbetering van de stroming in de DNW-windtunnels. 

Test voor de optimalisering van modelverf bij Particle Image 
Velocimetry (PIV)-metingen  

(referentiemeting met mat zwarte modelverf) 
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Omschrijving Er is gewerkt aan: 

 verbetering van de akoestische verwerkingsprogrammatuur om die 
geschikt te maken voor moderne data-acquisitiesystemen; 

 verbetering en bepaling van het turbulentieniveau in de grote DNW-LLF 
windtunnel; 

 verbetering van methodes die de modelvervorming onder windbelasting 
bepalen; 

 verbetering en modernisering van de tunnelregeling van de DNW-HST 
om Mach-getallen nauwkeuriger te kunnen instellen; 

 vaststelling van de maatnauwkeurigheid van geavanceerde composiet 
propellerbladen. 

Highlights Het NLR heeft een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de 
stromingseigenschappen in de DNW-LLF. De modificatie van de DNW-LLF 
was primair gericht op verlaging van het geluidsniveau om de faciliteit nog 
beter in te kunnen zetten voor onderzoek aan stillere vliegtuigen. De eis was 
dat deze modificaties niet zouden leiden tot verslechtering van het – reeds 
lage – turbulentieniveau in deze tunnel. Het eindresultaat is een aanzienlijke 
verbetering van het turbulentieniveau, in combinatie met een verbetering 
van het geluidsniveau. 

Wetenschappelijke artikelen - 
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