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Inleiding
Achtergrond
Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma heeft het NLR rekening gehouden met de kennisbehoefte die
voorkomt uit de voor het NLR relevante topsector ‘High Tech Systemen en Materialen’, de beleidsagenda’s van het
ministerie van Infrastructuur en Mileu en het ministerie van Defensie, en de Nationale Wetenschapsagenda NWA.
In het NLR Kennis als Vermogen programma is bovendien aangegeven waar synergie bestaat met door de Topsector
‘Energie’ geformuleerde kennisbehoefte. Het onderzoeksprogramma verbindt zodoende ook de beoogde kennis- en
technologie-ontwikkeling met de volgende maatschappelijke uitdagingen (MU) en sleuteltechnologieën (ST):


MU 1. Energie en CO2
o Cross-sectorale samenwerking op het gebied van toepassing van duurzame energie voor luchttransport
(transitiepad ‘Mobiliteit’) en de ontwikkeling van offshore windturbines en -parken (transitiepad
‘Kracht en licht’).



MU 6. Mobiliteit en Transport
o Kennis- en technologieontwikkeling in de wereld van luchttransport gericht op het terugdringen van
neveneffecten die nu afbreuk doen aan onze welvaart (zoals CO 2-uitstoot, fijnstof, geluid,
verkeersslachtoffers, files en ruimtebeslag) en die bijdraagt aan een efficiëntere benutting van het
intermodale vervoerssysteem.



MU 7. De veilige samenleving
o Onderzoek in samenwerking met de overheid (met name de ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK), Veiligheid en Justitie (VenJ) en Defensie (DEF)) dat ertoe leidt dat Nederland
veiliger en meer weerbaar wordt door het wegnemen of reduceren van risico’s en dreigingen,
zoals aantasting van de internationale vrede en veiligheid. Het gaat daarbij om zowel fysieke, digitale als
operationele veiligheid.



ST B. Geavanceerde Materialen
o Het NLR-materialenonderzoek, strategisch verankerd in de topsector ‘High Tech Systemen en Materialen’,
dat een belangrijke bijdrage levert aan de sleuteltechnologie ‘Geavanceerde Materialen’.



ST C. Geavanceerde Fabricagesystemen en -processen
o Het NLR-onderzoek en de innovatie naar geavanceerde fabricagetechnologie en -processen in de
topsector ‘High Tech Systemen en Materialen’ vergroten het verdienvermogen van de Nederlandse luchten ruimtevaart maakindustrie. Het is cruciaal dat de Nederlandse industrie geavanceerde fabricagesystemen en -processen grootschalig gaat implementeren om internationaal concurrerend te blijven.



ST G. ICT
o De zich snel ontwikkelende technologieën als big data, cyber security, artificiële intelligentie en draadloze
communicatie, zijn aanjager van data-gebaseerde digitale diensten, ook in de lucht- en ruimtevaartsector.
Afstemming vanuit de topsector HTSM met het sleutelgebied ICT is daarom belangrijk.



ST H. Ruimteonderzoek
o Onderzoek naar nieuwe ruimtevaartsystemen binnen de topsector HTSM is een essentiële voorwaarde
voor het optimaal gebruiken van satellietdata, wat van steeds groter belang voor onze samenleving is.



ST I. Meet- en Detectietechnologie
o Kennisontwikkeling binnen de topsector HTSM en ten behoeve van Defensie draagt bij aan de verdere
miniaturisering van de technologie en aan de mogelijkheid om plaats- en tijdsongebonden te meten.
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Voor de strategieperiode 2018 – 2021 zijn door het NLR vier thema’s gedefinieerd waarbinnen invulling zal worden
gegeven aan haar onderzoeksagenda voor kennisontwikkeling. De thema’s zijn gericht op op maatschappelijke
onderwerpen en er zal meer aandacht worden besteed aan laag TRL (2-4) onderzoek. Binnen de thema’s komt het
NLR na overleg met de externe adviescommissies tot twaalf speerpunten die de komende vier jaren leidend zijn voor
de kennisopbouw:


Thema 1 - Sustainable aerospace
Vliegen moet schoner, stiller en efficiënter worden om zo de impact op het milieu en de omgeving te
minimaliseren. Het NLR kijkt zowel naar de industriële kant (innovatieve materialen en kostenefficiënte
fabricagetechnologieën om deze materialen te verwerken , milieuvriendelijke verfsystemen en
onderhoudsconcepten, zuinigere en stillere motoren) als naar de omgeving rond luchthavens.
Binnen dit thema focust het NLR zich op de volgende speerpunten voor kennis- en technologie:



o

Application of innovative aerospace materials;

o

Energy management / miniaturization of thermal control;

o

Health monitoring and prognostics for aerospace vehicles;

o

Competitive aerospace design and manufacturing;

o

Virtual certification supported by test;

o

Quality of life.

Thema 2 - Safe & seamless mobility
Binnen het thema Safe & seamless mobility staat de ontwikkeling van betrouwbare, veilige en duurzame
mobiliteit door de lucht en rondom luchthavens centraal, waarvoor er drie speerpunten voor de komende
jaren zijn aangemerkt:



o

Seamless mobility;

o

Increase of autonomy;

o

Organisational change.

Thema 3 - Protection & intervention
Het NLR ondersteunt Defensie bij bescherming, snelle en effectieve interventie en stabilisatie tegen
opkomende dreigingen. Het NLR faciliteert Defensie samen te werken met bondgenoten, zelfs op grote
afstand van het eigen grondgebied. Het speerpunt voor kennis en technologie is:
o



Control of electromagnetic spectrum for mission support

Thema 4 - Information supremacy
Big data analyse als één van de sleuteltechnologieën omvat een breed spectrum aan mogelijke nieuwe
werkterreinen. Het NLR gaat sterk inzetten op het gebied van dataverzameling, het verwerken tot informatie,
het samenvoegen van gegevens, de exploitatie en het delen van informatie. Daarbij is het belangrijk dat er
een vitale, ononderbroken en veilige doorstroming van informatie mogelijk wordt gemaakt door ontwikkeling
van nieuwe technologieën in sensoren, computer hard- en software en nieuwe communicatietechnieken.
De speerpunten voor kennis en technologie waar in eerste instantie op gefocust wordt zijn gebaseerd op
concrete marktvragen:
o

Network centric situational awareness (of space applications);

o

Effective and versatile operators.

Internationaal sluiten de NLR-beleidsvoornemens aan op de visie over de toekomst voor de luchtvaart die door ACARE
is geformuleerd. Op nationaal niveau wordt aangesloten bij de prioriteiten van de twee relevante roadmaps van de
topsector HTSM (Aeronautics en Space), de Luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
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de CLSK Research & Technology Roadmap (CRTR - Defensie) en de bovengenoemde routes uit de Nationale
Wetenschapsagenda. Daarnaast vindt afstemming plaats met de universiteiten.
De NLR-speerpunten zijn multidisciplinair en verbinden zowel de kennisdomeinen als de researchinfrastructuur
(de strategische faciliteiten). Ze zijn op elkaar afgestemd om zo efficiënt mogelijk maximale impact en kwaliteit te
leveren

Leeswijzer
In het voorliggende NLR-onderzoeksprogramma 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.
In dit deelprogramma is de vraagarticulatie van de betrokken departementen leidend:
o 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.
o 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.
o 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.



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. Bij het formuleren
van het KaV-programma wordt rekening gehouden met advies dat verkregen is van de NLR Adviescommissies
en Adviesraad.



Faciliteiten als Vermogen (FaV)
Dit betreft de ontwikkeling van de grote onderzoeks- en testfaciliteiten (Research Infrastructuur), benodigd
voor het (kunnen) uitvoeren van bovengenoemde programma’s enerzijds en van onderzoeksopdrachten voor
industrie, civiele en militaire luchtvaartoperators en overheid anderzijds. Ook de FaV-werkzaamheden
worden van advies voorzien door de Adviescommissies en de Adviesraad.

In het voorliggende NLR Onderzoeksprogramma worden per NLR deelprogramma de in het komende jaar te
verwachten werkzaamheden beschreven. Waar mogelijk zijn ook de publicatie-intenties opgenomen in de plannen.
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Topsector – High Tech Systemen en Materialen

1 NLR-programma voor Kennis voor Beleid:
Topsector – High Tech Systemen en Materialen
Het kabinet heeft negen bedrijfssectoren waarin Nederland wereldwijd sterk opereert aangewezen als 'topsectoren'.
Bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven behoort tot één of meer topsectoren. Ongeveer 40 procent van de
uitvoer van goederen uit Nederland is afkomstig van de topsectoren. Het overgrote deel van alle private R&Duitgaven aan onderzoek vindt plaats door topsectorenbedrijven. De hightechsector is één van de negen topsectoren.
Na vijf jaar bedrijvenbeleid heeft het ministerie van Economische Zaken najaar 2016 de balans opgemaakt.
Het Nederlandse economische systeem heeft zich goed ontwikkeld. Het topsectorenbeleid heeft daarin een
belangrijke rol gespeeld. Nederland staat op de vierde plaats van de meest concurrerende economieën van de wereld
volgens de mondiale concurrentie-index van het World Economic Forum (WEF). Daarnaast is door bedrijven fors
geïnvesteerd in publiek-private kennisontwikkeling; zo’n half miljard euro. De R&D-investeringen in de topsectoren
stegen van 4,1 naar 4,6 procent. Ook is er een toename van twintig procent aan instroom van nieuwe studenten in
technische opleidingen.
Onderdeel van het topsectorenbeleid zijn de Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI)-regeling (vanaf 1 februari
2017 genaamd: Publiek-Private Samenwerking (PPS)-regeling) en de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering in de
Topsectoren). Deze zijn primair bedoeld om gezamenlijk onderzoek door bedrijven en onderzoeksorganisaties te
stimuleren. Met de PPS-toeslag stimuleert de overheid industrie en onderzoeksorganisaties tot het doen van
gezamenlijk onderzoek. De uitvoering van de regeling is belegd bij de TKI’s. Dit zijn onafhankelijk organisaties van
publieke en private partijen binnen één of meer topsectoren. Holland High Tech is het TKI voor de hightechsector.
Holland High Tech zet de PPS-toeslag hoofdzakelijk in bij projecten uit calls en programma’s uitgevoerd door de
volgende onderzoeksorganisaties: NLR, NWO, TNO, Holst Centre, ESI, M2i, Technische Universiteit Eindhoven,
Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente.
Alle onderzoeksorganisaties inventariseren jaarlijks de PPS-grondslag en maken plannen voor inzet van de PPS-toeslag
op basis van de Kennis- en Innovatie Agenda voor de hightechsector. Het bestuur van Holland High Tech besluit over
de toewijzing van de PPS-toeslag op basis van deze plannen en het advies van de Roadmap Council die bestaat uit de
trekkers van de roadmaps in de hightechsector en de ICT-roadmap.
Het NLR-onderzoeksprogramma KvB HTSM is gekoppeld aan twee roadmaps: 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, water, energie en logistiek.
De kennis- en innovatieagenda van HTSM 2016-2019 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 (PPS).
In juni 2017 heeft Holland High Tech samen met de andere topsectoren de Kennis- en Innovatie-agenda aangeleverd
in de vorm van achttien notities over maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. In deze notities zijn de
ambities op het vlak van kennis en innovatie beschreven. Deze notities worden verder uitgewerkt met
departementen, regionale overheden en kennisinstellingen en vormen belangrijke input voor het op te stellen
Kennis en Innovatiecontract 2018-2019.
9
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Topsector – High Tech Systemen en Materialen

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.

Topsector
HTSM
10
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1.1. Aerostructures

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

Generieke robotcel als onderdeel van de Automated Composites

voldoen aan de door vliegtuigbouwers

Manufacturing Pilot Plant voor onderzoek naar Robot-Based Composites

opgestelde targets met betrekking tot

Manufacturing
kosten en gewicht. 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.
Om de Nederlandse overheid en industrie ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen bij beleidsvorming 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, perstechnologie en
“Automated Fibre Placement”.

1.1.1

NLR-werkzaamheden

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Diode Die Fatigue Characterisation and Testing (DiDi-Fact)
Samenvatting
Voor de stroomvoorziening van een vliegtuig worden generatoren gebruikt, waarin
diodes op de rotor zorgen voor het gelijkrichten van de spanning. Het gevraagde
vermogen wordt hoger door middel van more-electric vliegtuig concepten, terwijl de
generator niet zwaarder mag worden. Daarom wordt de draaisnelheid opgevoerd wat
leidt tot hogere mechanische belastingen op de diodes. In het project DiDi-Fact wordt
de levensduur onderzocht van de diodes onder deze hogere belastingen, zowel
experimenteel als numeriek.
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 e.e.a. veilig en betrouwbaar
gerealiseerd worden, zonder dat het te zwaar wordt? Een oplossing is om 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 is een zeer uitdagende omgeving met hoge temperaturen en mechanische
krachten, en de extra belasting maakt het nog erger. Hoe kunnen we ervoor zorgen
11
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1.1. Aerostructures

Wetenschappelijke
artikelen

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 voor 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.
Artikel, waarschijnlijk in Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures.

H2020-project: High Efficiency COmposite LAnding Gear (HECOLAG)
Samenvatting
Ontwikkeling van zwaarbelaste composiet landingsgesteldelen voor toepassing op
civiele vliegtuigen.
Omschrijving
Kennisopbouw vindt plaats op het gebied van geautomatiseerde fabricage van grote,
complexe en dikwandige composiet constructies voor landingsgestellen.
Met name de grootte van onderstelcomponenten voor civiele toepassingen vraagt om
additionele kennisopbouw ten opzichte van eerder door het NLR uitgevoerde
technologieprojecten voor composiet onderstelcomponenten voor jachtvliegtuigen.
Kennisonderwerpen die in het kader van dit project opgepakt zullen worden zijn onder
andere preform technologie, dikteopbouw tijdens preformen, malconcepten,
warmtehuishouding in de mal tijdens en na injectie en drukverdeling in het composiet
tijdens uitharding.
Wetenschappelijke
Conference paper voor de Society for the Advancement of Material and Process
artikelen
Engineering (SAMPE).
Horizon 2020-project: Small Innovative Launcher for Europe (SMILE)
Zie ook: KvB HTSM Space
Samenvatting
Het doel van het SMILE-project is om een kostenefficiënte raket te ontwikkelen voor
het lanceren van kleine satellieten (payload tot ongeveer totaal 50 kg). Onderdeel van
dit project is onderzoek naar de ontwikkeling van lichtgewicht en kostenefficiënte
composiet constructiedelen voor de raket.
Omschrijving
In het project SMILE heeft het NLR de taak om deze lichtgewicht en kostenefficiënte
composiet constructiedelen voor de lanceerder met de projectpartners te
ontwikkelen. Hiervoor geeft het NLR engineering input voor “Design” gericht op de
geautomatiseerde productie van composiet delen. Dit betreft vooral Automated Fibre
Placement (AFP). Een van de target delen is de Stage 1 cilinder. Hiervoor heeft het NLR
de meest geschikte materialen geselecteerd op basis van onder andere prijs en
prestatie. Deze materialen zal het NLR gaan testen qua verwerkbaarheid met AFP,
laminaatkwaliteit naar vacuüm uitharden en mechanische eigenschappen.
Hiervoor zullen vlakke platen met en zonder honingraat worden geproduceerd en
getest. Op basis van deze resultaten zal één materiaalsysteem worden gekozen om
een deel van de Stage 1 cilinder te produceren teneinde de bevindingen te valideren.
Wetenschappelijke
artikelen
Sterktemethodieken voor het “Handbuch Strukturberechnung”
Samenvatting
Het project “Handbuch Strukturberechnung” heeft als doel sterktemethodieken te
standaardiseren. Het NLR draagt op uitnodiging bij aan dit project. Ook partijen uit
Zwitserland en Oostenrijk nemen deel.
Omschrijving
Het NLR draagt bij aan het vaststellen van de methodieken die worden opgenomen in
het sterktehandboek voor de Duitstalige vliegtuigindustrie: “Handbuch
Strukturberechnung” (HSB). Het HSB wordt alleen verstrekt aan partners die hebben
deelgenomen.
12
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1.1. Aerostructures

Wetenschappelijke
artikelen

Het NLR draagt bij aan het vaststellen van de methodieken die worden opgenomen op
een CD.
-
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1.2 Engine subsystems and components

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
analyse-methoden 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

Inconel-basisplaat waarin fabricageexperimenten worden gecombineerd met
proefstaafjes om de microstructuur te
onderzoeken

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

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Novel Integration of Powerplant System Equipment (NIPSE)
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op een tijd- en kostenbesparende integratie van het
voortstuwingssysteem en de nacelle van een vliegtuigmotor.
Omschrijving
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 warmtehuishouding. Systemen die dicht op elkaar zijn geplaatst
kunnen namelijk slecht hun warmte kwijt.
Er wordt gewerkt aan de detailering van het optimalisatieprobleem en de
doorontwikkeling van een methode en de NLR software tool NEAT (Next generation
engine Equipment Allocation Tool) voor het ‘space allocation’ vraagstuk.
Wetenschappelijke
artikelen
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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 gasturbinecomponenten 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.

Engine replacement parts

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

Fieldlab Campione - CBM/Data security
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.
Omschrijving
Voor data security wordt een implementatie gemaakt van een security schil om een
Internet of Things-opstelling. Na aanschaf van de benodige hardware zal eerst een
testopstelling binnen het NLR worden gerealiseerd. Daarna wordt het getest.
Wetenschappelijke
artikelen
Horizon 2020 /Clean Sky 2-project: Process and Methods for End-2-End Maintenance Architecture
development and demonstrations and solutions for technology integration (DEMETER)
Zie ook: KaV Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden
Samenvatting
In dit project zal het NLR de kennis uitbreiden en toepassen op het gebied van
verificatie- en validatieprocessen met betrekking tot de onderhoudsarchitectuur van
civiele vliegtuigen.
Omschrijving
Het NLR is betrokken bij het verder ontwikkelen van een SHM-systeem voor
schadedetectie in composieten vliegtuigconstructies gebaseerd op optische vezels,
alsmede bij het opzetten van een concept condition based maintenance benadering
voor efficiënter conditiegedreven onderhoud aan vliegtuigen. Er wordt onderzocht
hoe aan de verschillende requirements voor een dergelijk SHM-systeem kan worden
voldaan. Verder zal een optisch sensornetwerk worden ontworpen voor een nog
nader te definiëren demonstrator.
Wetenschappelijke
artikelen
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Laser Coating Removal (LCR) Test & Set-up
Samenvatting
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 ondersteunt door, in overleg met OEM´s, een programma van
certificeringstesten op te stellen en uit te voeren.
De testen die in dit project uitgevoerd worden zullen inzicht geven in de interactie
tussen de laser en de coating en de gevolgen die deze interactie heeft voor het
onderliggende materiaal. Met dit inzicht is te beoordelen in hoeverre schade aan het
onderliggende materiaal toegebracht zal worden bij het verwijderen van de coating
met behulp van een laser. Deze kennis is noodzakelijk om een laser te kunnen
gebruiken voor het verwijderen van verf van een vliegtuig en om te kunnen adviseren
hoe vaak dit gedaan kan worden zonder schade toe te brengen aan het onderliggende
materiaal.
“Laser verfstrippen” heeft een aantal grote voordelen boven de conventionele
chemische verfstrip-technieken, namelijk een lagere milieubelasting en betere
arbeidsomstandigheden voor de werknemers.
Omschrijving
Verschillende testen zoals opgenomen in de specificatie SAE MA4782A zullen
uitgevoerd worden na vijf keer verfstrippen. Hiermee kan aangetoond worden dat het
verfstrippen met een laser veilig kan gebeuren gedurende het beoogde leven van een
vliegtuig. Enkele aanvullende testen zullen gespecificeerd worden om ook de
veiligheid van vaker strippen te onderzoeken.
De testen zullen op een aantal verschillende verfsystemen uitgevoerd worden,
aangebracht op aluminium en composiet materialen. Hiermee worden de
verschillende materiaalcombinaties van civiele vliegtuigen onderzocht.

Wetenschappelijke
artikelen
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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.
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.
-
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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

Optimalisatie van vliegtuigbekabeling is één van de
onderwerpen in het KvB-programma Aircraft Systems

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.
De opkomst van bedrijven die systemen leveren voor onbemande vliegtuigen (RPAS, drones) vergt een continue
doorontwikkeling van de technologie, maar ook de bijbehorende regelgeving. Al deze ingrediënten komen in dit
thema samen.

1.4.1

NLR-werkzaamheden

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Flight Critical Wireless Slip Ring for Civil Tiltrotor (Constance)
Samenvatting
Ontwikkeling van luchtwaardige, contactloze roterende power en data transfer
module voor toepassing op de tiltrotor demonstrator van Leonardo Helicopters.
Omschrijving
Traditionele slipringen geven de nodige thermische uitdagingen en signaalstoringen.
Dit speelt vooral bij hogere rotatiesnelheden. Bovendien vergen ze onderhoud.
Als oplossing hiervoor is in Clean Sky 2 de behoefte gesteld voor een contactloze
roterende power en data transfer module. Voor Z08 (CROR-windtunnelmeetsysteem)
is een dergelijke oplossing ontwikkeld en gepatenteerd.

Wetenschappelijke
artikelen

In het project Constance wordt deze technologie verder ontwikkeld voor een kritische
vliegwaardige toepassing: onderdeel van het Flight Control System. Het ontwerp zal
worden aangepast voor de realisatie van een aantoonbaar robuust en veilig systeem.
-

RPAS-ontwikkelingen
Samenvatting
Standaardisatie van eisen te stellen aan piloten van onbemande vliegtuigen en
ontwikkeling van een 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 meer en
17
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Wetenschappelijke
artikelen

meer 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.
Er zal daarom bijgedragen worden aan de Focus Teams van EUROCAE WG105 die deze
normen opstellen, en voor zover relevant ook de hieraan gelieerde activiteiten van
EASA en JARUS. Ook zullen de ontwikkelingen in onze buurlanden België en Duitsland
nauwgezet gevolgd worden via de belangenorganisaties BeUAS en UAV-DACH.
-

Avionics hardware technology
Samenvatting
Omschrijving
Elektronische systemen zijn een cruciaal onderdeel van moderne civiele en militaire
vliegtuigen. Zij vervullen een variëteit aan functies van constructiemonitoring tot
navigatie, van communicatie tot flight control. Het correct functioneren van deze
elektronische systemen is derhalve van groot belang. Deze systemen moeten ook
functioneren in “vijandige” omgevingscondities zoals bij extreem hoge en extreem
lage temperaturen, hoge trillingsniveaus etc. Dankzij de kennis verworven in
voorgaande jaren is het NLR is in staat om dergelijke hardware te ontwikkelen en te
kwalificeren voor haar klanten. Het instandhouden en vergroten van deze kennis is
dan ook van groot belang.
Een gerelateerd gebied is het ontwikkelen van speciale apparatuur ten behoeve van
het uitvoeren van complexe windtunnelproeven. Een voorbeeld is datavergaringsapparatuur ten behoeve van proeven met conventionele en/of contraroterende
propelleropstellingen.
Om onderzoek en ontwikkeling succesvol te kunnen uitvoeren dient het NLR onder
meer zijn kennis op het gebied van bovengenoemde omgevingscondities en complexe
datavergaringssystemen in stand te houden en te vergroten.

Wetenschappelijke
artikelen

Het ontwikkelproces wordt ook toegepast voor avionicatechnologie. In het
kennisgebied AS.1.A “Elektronicatechnologie” ligt de nadruk op het opstellen een
hardwaresysteemontwerp, detail(hardware)ontwerp, implementatie, verificatie,
integratie, en tenslotte validatie. Kennis met betrekking tot software-ontwikkeling en
-kwalificatie valt onder het kennisgebied AS.1.C “Vliegtuigsysteemontwikkeling”.
-

Electromagnetische compatibiliteit en antennes
Samenvatting
Elektromagnetische compatibiliteit tussen elektrische/elektronische systemen aan
boord van vliegtuigen en satellieten is erg belangrijk vanwege veiligheid en
betrouwbaarheid. In vliegtuigen en satellieten treedt elektromagnetische koppeling op
tussen bekabeling van verschillende systemen en ook tussen elektromagnetische
golven en bekabeling. Deze elektromagnetische (EM) golven kunnen afkomstig zijn van
antennes aan boord van het platform of van externe bronnen (High-Intensity Radiated
Fields (HIRF), bliksem). Om de industrie te ondersteunen bij het ontwerp van vliegtuigen satellietsystemen worden daarom modellen ontwikkeld om EM-koppeling
(overspraak/crosstalk) tussen kabels te voorspellen.
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

Voor communicatie en navigatie vanuit vliegtuigen wordt ook gebruik gemaakt van
EM-golven. De kwaliteit van antennes en de propagatie/reflectie (van EM-golven) zijn
van invloed op de betrouwbaarheid van communicatie en navigatie. Dit geldt zowel
voor de antennes op het vliegtuig als voor de antennes op de grond (op en rond
luchthavens) en voor de propagatie tussen beide. Om de luchtvaarautoriteiten en de
aeronautical service providers (ANSPs) te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied
van communicatie (VHF) en navigatie (ILS, VOR, DME, GNSS, radar) worden analyses
uitgevoerd van EM-propagatie en -reflectie voor specifieke situaties.
In moderne vliegtuigen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van composiet materialen
in plaats van aluminium. Omdat deze materialen andere elektrische eigenschappen
hebben moeten de modellen voor overspraak tussen kabels hier ook geschikt voor
worden gemaakt. Onderzoek is nodig naar methodieken om structuren die niet
perfect geleidend zijn, en waar het skin effect een belangrijke rol speelt, op te nemen
in de transmissielijn-modellen. Mogelijk moet hiervoor de Laplace solver worden
aangepast, waarmee eigenschappen van multi-conductor transmissielijnen kunnen
worden bepaald. Indien dit niet mogelijk is zullen andere numerieke methoden voor
het bepalen van de per-unit-length (PUL) parameters moeten worden onderzocht.
Voor het analyseren van propagatie en reflectie-eigenschappen van communicatie- en
navigatiesignalen rondom luchthavens heeft het NLR beschikking over zelfontwikkelde software en commerciële software. Om deze software voor externe
partijen te kunnen toepassen dienen procedures ontwikkeld te worden en dient
ervaring te worden opgebouwd met specifieke propagatie/reflectie-scenario’s.
Hiertoe dienen de gebouwen (of andere obstakels) en de antennes van deze scenario’s
te worden gemodelleerd, simulaties te worden uitgevoerd en geanalyseerd.
Resultaten van het EMC-onderzoek zullen worden gepubliceerd op de conferenties
“EMC Europe” en mogelijk de gecombineerde APEMC/IEEE-conferentie in 2018 en in
het Journal “IEEE transactions on EMC”.
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Future Concepts

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: NOVAiR – Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation
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 uit het oogpunt van concurrentiekracht noodzakelijk blijven om onderzoek te doen naar energiezuinige
concepten voor straalvliegtuigen en om een deel van het luchttransport te realiseren met energiezuinige propellervliegtuigen. In de Strategic Research and Innovation Agenda van ACARE zijn voor brandstofbesparing, geluidsreductie
en reductie van schadelijke uitlaatgassen kwantitatieve doelstellingen vastgelegd die ook door de Europese
vliegtuigindustrie worden onderschreven.
Een significante brandstofbesparing kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door over te gaan op innovatieve
vleugeltechnologieën (active flow control, laminar flow technologie, aero-servo-elasticiteit, etc.). 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.

1.5.1

NLR-werkzaamheden

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation
(NOVAiR)
Zie ook: KaV Vliegtuigsystemen en vliegproeven
Samenvatting
In het Europese samenwerkingsprogramma Clean Sky 2 is het NLR gestart met het
NOVAiR-project om vliegtuigconfiguraties te ontwerpen met een hybride aandrijving.
Hierbij levert een gasturbinemotor elektriciteit op waarmee via elektromotoren het
vliegtuig wordt aangedreven. Initiële studies geven aan dat met een dergelijke
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

aandrijving in combinatie met een radicaal nieuw vliegtuigconcept ongeveer 10
procent op brandstofverbruik kan worden bespaard.
De nadruk ligt op de integratie van nieuwe technologieën. Het concept van ‘Hybrid
Electric Propulsion’ (HEP) wordt verder uitgewerkt.
De gekozen configuraties worden verder uitgewerkt door middel van detailstudies
(bijvoorbeeld distributed propulsion en boundary layer ingestion (BLI)) en naar
verwachting zal in 2021 het eerste demonstratiemodel van een dergelijk
vliegtuigconcept worden getest.
Gezien de looptijd van het project zal dit predesign in een aantal iteratieslagen worden
gemaakt. Tegenstrijdige eisen zullen via optimalisatiestudies worden geëvalueerd.
-

Horizon 2020 / Clean Sky 2: Innovative movables for fuel reduction of next generation high speed aircraft
(MANTA)
Samenvatting
Concept-exploiratie en selectie, ontwikkeling, productie en testen van innovatieve
wing moveables. Toepassingsgebied: multifunctionele/adaptieve achterrand van een
vleugel, en vleugeltip devices voor een businessjet.
Omschrijving
Deelname in dit project geeft aansluiting op onderzoek op het gebied van innovatieve
high-lift systemen voor laminaire vleugels, het multi-functionele gebruik van
achterrandkleppen en adaptieve winglets. De laatste twee concepten kunnen een
aerodynamische verbetering in termen van een weerstandsreductie bewerkstellen
voor off-design condities.
Directe samenwerking ten aanzien van onderzoek, ontwikkeling en testen van
voorrandkleppen voor een laminaire vleugel, multifunctionele achterrandkleppen en
winglets voor businessjets.
Er zal onderzoek worden uitgevoerd aan aerodynamische prestaties in cruise condities
van een adaptive winglet en een adaptive trailing edge.
Wetenschappelijke
artikelen
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation
(PropMat)
Zie ook: KaV Vliegtuigsystemen en vliegproeven
Samenvatting
Het doel van PropMat was om Counter Rotating Open Rotor (CROR) en UHBRvoorstuwing van TRL 4 naar TRL 6 te brengen. TRL 4 is onder andere bereikt door
middel van de NLR-bijdragen aan het Clean Sky SWFA-project. Er wordt onderzoek
uitgevoerd naar Boundery Layer Ingestion (BLI) en UHBR-concepten.
Omschrijving
Er wordt in dit project gewerkt aan een numerieke voorspelling van de aeroakoestische en akoestische eigenschappen, en aan het faalgedrag van een fan blade
en daaruit volgende eisen aan de impactbescherming van de romp. Er worden
algoritmen opgesteld en geïmplementeerd voor aero-elastische deformaties van
composieten fanbladen. Er zullen Finite Element Modelling (FEM)-modellen worden
gemaakt en geïmplementeerd voor het ‘vliegpad’ en de resulterende impact van een
fan blade op de vliegtuigromp.
Op akoestisch gebied zal worden gewerkt aan een rekenmethode voor het effect van
de romp en grenslaag op het uitgestraalde geluid van een UHBR. Ook zal er gewerkt
worden aan een methode om bij windtunnelmetingen het achtergrondgeluid te
scheiden van het brongeluid.
Er wordt onderzoek uitgevoerd naar Boundery Layer Ingestion (BLI) en UHBRconcepten. De eerste conceptuele analyse zal worden gemaakt van de integratie en
bijbehorende prestaties van BLI (met een Tail Cone Thruster) op een
passagiersvliegtuig.
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-

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Smart mulTi-fUNctioNal and INtegrated TP Fuselage (STUNNING)
Samenvatting
STUNNING richt zich op de ontwikkeling van een multi-functionele en geïntegreerde
romp van thermoplast (TP) composiet materiaal voor grote vliegtuigen voor de korte
tot middellange afstand inclusief de structurele delen van de cabin en cargo floor en
andere belangrijke delen van het interieur en de systemen. De STUNNING-romp zal
leiden tot aanzienlijke besparing in gewicht met de bijbehorende reductie in CO 2- en
NOx-emissies. Daarnaast worden de maak- en assemblagekosten gereduceerd en zal
de productie ontwikkeld worden voor de hoge volumes die nodig zijn. Tevens bevat dit
project onderzoeksvragen op het gebied van elektromagnetisme en antenne’s.
STUNNING is essentieel voor de competitiviteit van de Nederlandse luchtvaartindustrie en haar toeleveranciers.
Omschrijving
STUNNING levert de helft van een grote rompdemonstrator op volledige schaal.
De kennis opgedaan tijdens de ontwikkeling en het maken van deze demonstrator
wordt gebruikt om het STUNNING-concept voor de multi-functionele geïntegreerde
thermoplast romp te ontwikkelen. Daartoe is het ook nodig om innovatieve
thermoplast maaktechnologie te ontwikkelen passend bij geïntegreerde
functionaliteit, efficiënte assemblage en hoge productievolumes. Tegelijkertijd moet
de simulatietechnologie ontwikkeld worden om met een hoge nauwkeurigheid van
concept tot en met fabricage de eigenschappen van thermoplast romp te voorspellen
en te beheersen.
Het NLR-onderzoek richt zich op het concept van de grote rompdemonstrator en het
identificeren van technologieën die daarin al gedemonstreerd kunnen worden.
Het detailontwerp van de demonstrator wordt gestart, waarin het NLR zich vooral
richt op de buitenschaal van de romp, waarvan de huid door het NLR automatisch
gelegd (fibre placement) zal worden en die van een omvang is die het NLR nooit eerder
geproduceerd heeft. Fabricage-experimenten ten behoeve van het ontwerp zullen
worden uitgevoerd. Hierbij is first ply deposition en integratie van verstijvers op het
huidveld tijdens fibre placement een belangrijke onderzoeksvraag. Wanneer het
concept van de grote rompdemonstrator is afgerond, start ook de
technologieontwikkeling voor het STUNNING-concept.
De taken in het STUNNING-project op gebied van EM en antennes betreffen:
 Bepaling van de elektrische geleiding in typische thermoplast (TP) samples
(door middel van metingen en simulaties);
 Opstelling van aanbevelingen voor het nemen van elektromagnetische
maatregelen om de eigenschappen van het TP-rompdeel te verbeteren met
betrekking tot de effecten van bliksem en externe bronnen zoals High Intensity
Radiated Fields (HIRF);
 Bepaling van de electromagnetische eigenschappen van het interieur van het
rompdeel en van de vloerdelen van de cabin;
 Opstelling van concept-richtlijnen voor geïntegreerde bedrading en compacte
bekabeling met het doel om de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te
verbeteren en overspraak tussen kabels te reduceren;
 Opstelling van concept-richtlijnen voor het structurele ontwerp van een hybride
orthogrid-verstijfd TP-rompwandpaneel voor structurele integratie van Ku-band
satcom-antennetegels;
 Bepaling van de elektromagnetische eigenschappen van typische TP samples voor
overdracht van voedingsspanning en data door het interieur van het rompdeel en
door de vloerdelen van de cabin;
 Opstelling van concept-elektromagnetische richtlijnen voor TP-interieurpanelen
met betrekking tot installatie van draadloze overdracht van data en
voedingsspanning;
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Wetenschappelijke
artikelen

 Opstelling van concept-richtlijnen voor het bevestigen van Ku-band antennetegels
in een hybride orthogrid-verstijfd TP-rompwandpaneel;
 Evaluatie van elektromagnetische maatregelen in de structuur van het TPrompdeel, rekening houdende met externe bronnen zoals High Intensity Radiated
Fields (HIRF) en bliksem;
 Ontwikkeling van een demonstrator voor draadloze overdracht van data en
voedingsspanning om de geschiktheid van deze technologie te testen in
combinatie met verschillende TP samples;
 Verificatie en validatie (V&V) van geïntegreerde antenne-oplossingen;
 V&V van geïntegreerde elektromagnetische systemen in een TP-romp;
 Karakterisatie van draadloze overdracht van voedingsspanning en data door
typische thermoplastische delen.
-

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Innovative turbopROp configuratioN (IRON)
Samenvatting
Het Clean Sky 2- project IRON heeft als doel onderzoek te doen naar innovatieve
turbopropvliegtuigen. Een innovatieve plaatsing van de motoren aan het vliegtuig
wordt onderzocht, evenals het geluidlozer maken van de propeller zelf.
Omschrijving
In het project worden twee onderwerpen bestudeerd; ten eerste: of turbopropmotoren van regionale vliegtuigen op de romp kunnen worden geplaatst en ten
tweede: hoe de propellers zelf geluidlozer kunnen worden gemaakt.
Het NLR doet mee aan het tweede deel: het geluidlozer maken van de propeller zelf.
Hiervoor worden zes stille varianten ontworpen; er wordt onder andere onderzocht:
de configuratie (hoeveelheid propellerbladen, non-homogene plaatsing van de
bladen), de bladen zelf (vorm, diameter, twist, koorde), toevoegingen (proplets,
riblets), en nieuwe ontwikkelingen (trailing edge serrations, mini-wing op de spinner).

Wetenschappelijke
artikelen

Uiteindelijk worden drie veelbelovende varianten getest in de windtunnel, hiervoor
maakt het NLR de windtunnelmodellen bestaande uit onder andere de bladen en een
6-componenten roterende balans.
-
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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

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

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

H2020-project: Small Innovative Launcher for Europe (SMILE)
Zie ook: KvB HTSM Aerostructures
Samenvatting
De ruimtevaart maakt een sterke ontwikkeling door. Steeds meer ontstaat door
technologische vooruitgang de mogelijkheid om de ruimte commercieel te
exploiteren. Daarbij ontstaat een sterke groei in het lanceren van veel kleinere
(en daarmee veel goedkopere) satellieten die door miniaturisering toch heel capabel
zijn. Daar zijn adequate lanceerservices voor nodig. De gebruikelijke en meest
goedkope manier is om de overcapaciteit van grote lanceringen te benutten.
Daar zitten wel beperkingen aan vast, zo wordt het moment van lanceren bepaald
door de “main payload” en ook de baan om de aarde is daar grotendeels van
afhankelijk.

Omschrijving

Het doel van dit H2020-onderzoek is om in Europa een lanceerraket te ontwikkelen
speciaal voor kleinere satellieten (in eerste instantie satellieten tot 50 kg).
Een dergelijke lanceerservice biedt de eigenaren van kleine satellieten controle over
de gewenste baan en het lanceertijdstip. Er liggen significante kansen voor de
Nederlandse industrie om op dit onderwerp ruimtevaart op commercële basis uit te
voeren.
Het NLR heeft – naast het coördinatorschap – verschillende taken in het project:
• het multidisciplinair ontwerpen van een kleine raket samen met partners;
• het ontwerpen van de avionica en de constructie van de rakettrappen.
Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van lichtgewicht en kostenefficiënte
composiet constructiedelen geeft het NLR engineering input gericht op
geautomatiseerde productie van composiet delen, zoals met Automated Fibre
Placement (AFP). Een van de onderdelen is de cilinder voor de eerste trap, waarvoor
het NLR de meest geschikte materialen selecteert op basis van onder andere prijs en
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prestatie. Deze materialen zal het NLR gaan testen qua verwerkbaarheid met AFP,
laminaatkwaliteit naar vacuüm uitharden en mechanische eigenschappen.
Hiervoor zullen vlakke platen met en zonder honingraat worden geproduceerd en
getest. Op basis van deze resultaten zal een materiaalsysteem worden gekozen om
een deel van de cilinder te produceren en zodoende de bevindingen te valideren.

Wetenschappelijke
artikelen

Daarnaast wordt gewerkt aan een demonstratie van de sensoren (Micro-ElectroMechanical Systems (MEMS) gyroscoop en versnellingsmeter evenals een GNSS
receiver) die nodig zijn voor de standregeling van de raket. Voor de standregeling zal
het NLR een 6DOF-simulator in MATLAB/Simulink bouwen, die overgezet kan worden
naar de EuroSim-omgeving. Het NLR zal hiermee een demonstratie van het
testsysteem (EGSE) ontwikkelen waarmee standregelalgoritmes in een closed-loop
met de onboard computer kunnen worden getest.
-

Responsive Satellite Solutions
Samenvatting
Het NLR neemt een sterke groei waar in de markt voor het gebruik van kleine payloads
en de bijbehorende satellieten. Vooruitgang in technologie maakt serieuze
toepassingen mogelijk voor – in ruimtevaarttermen – lage kosten. Deze in
toenemende mate commerciële klantenkring kenmerkt zich door korte ontwikkel- en
productcyli. Een “responsive” oplossing voor het leveren van satellietcapaciteit is
daarom gevraagd.
Omschrijving
Veel toepassingen vergen constellaties van satellieten die steeds meer met elkaar
genetwerkt zullen zijn. Ook is flexibiliteit om verschillende payloads te accommoderen
een topprioriteit, de focus van de klanten ligt bij de toepassing en niet bij de satelliet
zelf (die moet zich aanpassen aan de behoefte). In samenwerking met de Nederlandse
industrie bouwt het NLR kennis op over de manier waarop een “responsive”
satellietoplossing aangeboden kan worden. Er wordt kennis opgebouwd over het
opschalen van CubeSat-principes naar een grotere gewichtsklasse (25 – 200 kg).
Wetenschappelijke
artikelen
Innovative cooling solutions
Samenvatting
Het project betreft onderzoek aan innovatieve koelmethodes met een lage TRL:


Omschrijving

• Haalbaarheidsstudie van een heat pipe met ‘aan/uit schakelaar’ door middel van
“electrowetting”;
• Haalbaarheidsstudie van een opblaasbare radiator.
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 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. Er is een demonstrator
gebouwd die aantoont dat het mogelijk is om door het variëren van een spanning over
een coating een deel van een heat pipe hydrofiel of hydrofoob te maken.
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Het doel van het project is de ontwikkeling van de technologie tot TRL 1 tot 3.

Wetenschappelijke
artikelen

Opblaasbare radiator: de afmetingen van een satelliet worden momenteel
voornamelijk bepaald door de afmetingen van de radiator en een kleinere radiator zou
een enorme besparing in lanceerkosten kunnen opleveren. Om deze reden is een
concept bedacht met een koelsysteem dat is gekoppeld aan een ‘opblaasbare’
radiator. Wanneer druk wordt gezet op de radiator zal deze zich uitrollen waardoor
een zeer groot warmtewisselend oppervlak ontstaat. Er zijn echter wel wat problemen
die moeten worden opgelost, onder andere het lekdicht maken van een opblaasbare
structuur. Het doel van het project is de haalbaarheid van dit concept aan te tonen
door middel van experimenten. Er zal een demonstrator voor een opblaasbare
radiator worden gebouwd.
Het te verwachten TRL-niveau zal TRL 2 tot 3 zijn.
-

Mechanically pumped two-phase loop development
Samenvatting
Het project betreft het verder ontwikkelen van gepompte twee-fase systemen.
Omschrijving
Een van de speerpunten van de thermische groep van het NLR zijn twee-fase
gepompte systemen. Dit zijn systemen waarbij warmte wordt getransporteerd door
middel van het verdampen van een vloeistof. In een eerder onderzoeksproject is een
two-phase test facility gebouwd die wordt gebruikt voor het testen van componenten
en concepten. Tevens is in eerdere commerciële projecten een numeriek model
ontwikkeld waarmee het gedrag van twee-fase koelsystemen kan worden berekend.
Er zijn uitgebreide testen uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vergeleken met de
modelresultaten. De volgende stap is het verder ontwikkelen van de micropump en
een high-heatflux verdamper.

Wetenschappelijke
artikelen
TAS-F HCA EM, EQM
Samenvatting
Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
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Micropump: in de micropump wordt een vloeistof verplaatst door het trillen van een
groot aantal piezo-elementen. Een prototype is reeds succesvol getest. De volgende
stap is een model dat bestand is tegen een vloeistofdruk.
High-heatflux verdamper: in veel toepassingen (bijvoorbeeld power electronics) wordt
de heat flux (dat wil zeggen: het aantal Watt per vierkante cm) steeds hoger.
Twee-fase systemen kunnen ‘dry-out’ vertonen, wat lokaal tot hogere temperaturen
kan leiden (wat zeer ongewenst is). Om dit te kunnen testen zal een high-heatflux
verdamper worden gebouwd die getest wordt in de two-phase test facility.
Modulaire thermische building blocks: voor kleine satellieten is er behoefte aan een
modulaire en schaalbare thermal control oplossing. Twee-fase systemen kunnen een
zeer geschikte oplossing bieden waarover verder kennis moet worden ontwikkeld.
-

Het project betreft het verder ontwikkelen van Heat Controlled Accumulator (HCA)systemen voor de thermische huishouding van satellieten.
Het thermische subsysteem van een satelliet is van groot belang om vooral de
temperatuur van de payload goed te kunnen beheersen. Voor grote
telecommunicatiesatellieten wordt hiervoor gebruik gemaakt van een
Mechanically Pumped Loop met een Heat Controlled Accumulator (HCA). In dit project
zal kennisopbouw plaatsvinden voor het ontwerpen en testen van een HCA, waarbij er
veel aandacht zal zijn voor kwalificatie en certificering zodat de HCA ook in productie
genomen kan worden.
-
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Kennisopbouw van RF bronlocalisatie, -classificatie en –identificatie
Samenvatting
Het NLR heeft in voorgaande jaren kennis en technologie ontwikkeld om RF-signalen
te ontvangen vanuit de ruimte met als doel de signalen te kunnen lokaliseren,
classificeren en identificeren. In opdracht van Defensie wordt gewerkt aan conceptdemonstratorsatellieten met instrumenten op basis van deze kennis en technologie.
Het betreffende instrument is innovatief, omdat het ontworpen is voor een klein
satellietplatform en de effectiviteit is vergroot door de gehele keten te beschouwen
van sensor tot eindproduct. Dit heeft geleid tot een architectuur en algoritmes die
zodanig zijn geoptimaliseerd dat de afleidingen deels aan boord van de satelliet zullen
plaatsvinden en die naadloos aansluiten op de grondprocessing voor de uiteindelijke
plaatsbepaling, classificatie en identificatie.

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

Naast de toepassingen die Defensie voor ogen heeft zijn diverse toepassingen mogelijk
in het civiele (veiligheids)domein, zoals bijvoorbeeld het lokaliseren, classificeren en
identificeren van scheepsradars. Een dergelijk systeem kan aanvullend aan het
coöperatieve Automatic Identification System (AIS)-systeem worden gebruikt om de
situational awareness van het scheepsverkeer verder te vergroten.
Op basis van testresultaten met engineering modellen van het in opbouw zijnde
Electronic Support Measure (ESM) instrument voor het ontvangen van RF-signalen zal
kennis worden opgebouwd over effectiviteit van de keten van lokalisatie, classificatie
en identificatie. Resultaten zullen worden verwerkt tot verbeterde algoritmes/
modellen en hardwareontwerp.
-
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Maatschappelijke uitdaging – Mobiliteit en Transport

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 sinds 2012 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.
In het Koersdocument 2016-2020 geeft het ministerie van IenM aan een programma-aanpak te gaan realiseren,
georganiseerd langs maatschappelijke opgaven. Op het moment van schrijven van het NLR Onderzoeksprogramma
2018 is dit nog in beweging. Er worden daarom nog aanpassingen voorzien gedurende de looptijd van dit
onderzoeksprogramma in relatie tot de maatschappelijke opgaven, de kennisvragen daarbij, en de vereiste
kennisopbouw. Het NLR draagt hieraan actief bij in discussie met het ministerie.
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.
De SRIA heeft in 2017 een belangrijke update gekregen. Op basis van tussentijdse triggers waaronder de snelle
opkomst van drones, het toenemende gebruik van mobiele communicatie, big data en cyber security blijft het
visiedocument ‘Flightpath 2050 Europe’s Vision for Aviation’ de basis voor innovatie van de Europese luchtvaart.
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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.
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,
en diverse dreigingen in de vorm van maatschappelijke onrust, internationaal terrorisme en klimaatverandering.
Dit vereist verdere kennisopbouw op het gebied van luchtvaartveiligheid, cyber security voor de luchtvaart,
de toepassing van ruimtevaartsystemen, de mogelijkheden van big data en op het gebied van energie en emissies.
Daarnaast levert de opkomst van drones nieuwe kennisvragen ten behoeve van een duurzame en veilige inpassing van
drones in het luchtvaartsysteem.
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:

Inzet van Remote Tower voor twee luchthavens tegelijkertijd

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

(Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport)

Deze onderwerpen zijn weer onderverdeeld in:


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



Internationaal (beleidsondersteunend, beleid en operationeel, operationeel).

Het ontwikkelen van technologieën voor navigatie is één van de prioriteiten van de maatschappelijke uitdaging
MU 6. Mobiliteit en Transport. Het NLR zal hieraan een bijdrage leveren.

2.1.1

NLR-werkzaamheden

ATM-programma
Samenvatting

Omschrijving

Het KvB 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 Flexible Use of Airspace,
stabiele verkeersstromen, Runway configuration change management,
Performance Based Navigation, Trajectory Based Operations, Interval Management,
ATM security, Multiple Remote Tower, RPAS, ATM security, SWIM, Virtual Blok Control
en Airport Operation Centre.
Deze kennisopbouw vindt deels plaats binnen de SESAR 2020- projecten
Het KvB ATM-programma sluit aan bij twee hoofddoelen en twee prioriteiten van de
uitvoeringsagenda luchtruimvisie.
De twee hoofddoelen waar het programma op aan sluit zijn:



Voldoende capaciteit hoger Nederlands Luchtruim;
Voldoende capaciteit Mainport Schiphol in samenhang met Lelystad,
Eindhoven en Rotterdam.

De twee prioriteiten waar het programma op aan sluit zijn:
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Free Route Airspace – het stapsgewijs uitbreiden van de Free Route Airspace
naar de lagere vluchtniveaus en het efficiënt laten aansluiten op de

NLR ONDERZOEKSPROGRAMMA 2018

2.1. ATM-programma


aankomende en vertrekkende Schiphol-verkeersstromen;
Stabiele verkeersafhandeling en aanpassing luchtruimstructuur Schiphol.

In het onderzoeksprogramma wordt onder meer onderzocht: Flexible Use of Airspace,
stabiele verkeersstromen, Runway configuration change management, Performance
Based Navigation, Trajectory Based Operations. Daarnaast vindt kennisopbouw plaats
ten aanzien van ATM security en RPAS integratie + Detect and Avoid.
In het kader van SESAR 2020 zal samen met de andere members van SESAR 2020
gewerkt worden aan onderstaande projecten. Doelstelling van deze projecten is om
door middel van het verhogen van het TRL level van bepaalde technologieën,
zowel binnen Nederland als binnen Europa, de ATM capaciteit + veiligheid te verhogen
en de kosten + milieu impact te verlagen.



Wetenschappelijke
artikelen








Enhanced Arrivals and Departures (focus op Interval Management);
Integrated Surface Management (focus op Airfield Ground Lighting /
Virtual Blok Control);
Airport Safety Nets (focus op Taxiway Conflict Detection);
Total Airport Management (focus op Airport Operation Centre);
Remote Tower for Multiple Airports;
SWIM Infrastructures.
ICRAT (International Conference on Research in Air Transportation);
ICNS (Integrated Communications, Navigation and Surveillance Conference).
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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.

Het ontwikkelen van technologieën voor een veilig transportsysteem is één van de prioriteiten van de
maatschappelijke uitdaging MU 6. Mobiliteit en Transport. Het NLR zal hieraan een bijdrage leveren.

2.2.1

NLR-werkzaamheden

Luchtvaartveiligheid
Samenvatting

Het KvB Luchtvaartveiligheidsprogramma heeft een aantal hoofdthema’s. Deze zijn
voor de komende vier jaren afgestemd met het ministerie van IenM. Er wordt gewerkt
aan projecten in onderstaande thema’s:
•

•
•
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Regie op veiligheid. Onderzoek gericht op toezicht op een samenstelsel van
bedrijven (bijvoorbeeld rond Schiphol). Tevens ook onderzoek naar leading
indicatoren en bijvoorbeeld indicatoren voor safety II;
Data voor veiligheid. Kennisopbouw gericht op ontwikkeling van algoritmes,
platforms voor data en visualisatietechnieken;
Veilige introductie van onbemande systemen. Breed onderzoeksterrein, waar
naast drones ook de veilige toelating van autonome systemen wordt
onderzocht. Deels komt dit ook aan de orde in het KaV-programma
Luchtvaartveiligheid. In het KvB-programma wordt gefocust op de manier
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waarop systemen veilig geïntroduceerd kunnen worden.

Omschrijving

Voor een groot deel wordt een zeer specifieke invulling gegeven vanuit het
Future Sky Safety-programma. De invulling die wordt gegeven is gericht op concrete
producten binnen de looptijd van het FSS-programma.
Regie op veiligheid:
• In het kader van het Future Sky Safety (FSS)-programma wordt het volgende
project uitgevoerd: Resolving the organisational accident: dit project richt
zich op de ontwikkeling van methoden om tot een beter
veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur te komen. Het NLR zal op basis
van integratie en afstemming van de verschillende onderzoeksgebieden voor
organisatorische veiligheid één geavanceerd veiligheidsmanagementsysteem
ontwikkelen en dit toepassen in casussen bij luchtvaartorganisaties;
• Ontwikkeling van interventietechnieken ten behoeve van Safety Management
Systems (SMS) en veiligheidscultuur (bijvoorbeeld serious games).
Data voor veiligheid:
• In het kader van het Future Sky Safety (FSS)-programma wordt het volgende
project uitgevoerd: Total system risk management: een project gericht op de
ontwikkeling van methoden om van data naar proactieve
veiligheidsinformatie te komen. Er zullen risicomodellen worden opgeleverd
die safety data gaan vertalen in safety informatie;
• SESAR 2020 PJ02 Enhanced Runway Throughput. Ontwikkeling van big data
technieken waarmee voorspellingen gemaakt worden van separatieafstanden
van vliegtuigen. Tevens ontwikkeling van technieken voor effectieve
visualisatie.

Wetenschappelijke
artikelen

Veilige introductie van onbemande systemen
• 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;
• State-of-the-art vaststellen van technologie met betrekking tot autonome
systemen (machine learning, AI etc.) en de bijbehorende certificatieaspecten.
-

Helikoptervliegveiligheid
Samenvatting
Het onderzoeksproject richt zich op het consolideren en verbreden van kennis en
vaardigheden op het gebied van vliegveiligheid voor helikopteroperaties.
Ter verbetering van de vliegveiligheid dient een proactief veiligheidsbeleid te worden
gevoerd waarbij veiligheidsrisico’s, nog voordat deze hebben geleid tot een ongeval of
incident, zoveel mogelijk worden geïdentificeerd en geëlimineerd. Daarnaast dient een
reactief beleid te worden gevoerd ten aanzien van resultaten van ongevallen- en
incidentenonderzoek om daarvan te leren en te komen tot verbetermaatregelen in
organisatie, procedures en materieel.
Na tien jaren is het European Rotorcraft Safety Team (EHEST) eind 2016 opgevolgd
door het EASA Rotorcraft Sectorial Committee (RSC). Het toepassingsgebied omvat de
bevordering van de vliegveiligheid, maar ook veiligheidsonderzoek, ‘impact
assessment’, regelgeving, toezicht, harmonisatie, onderzoek en andere onderwerpen.
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.
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
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Er zal worden deelgenomen aan bijeenkomsten van het European Safety Promotion
Network – Rotorcraft (ESPN-R), hetwelk wordt aangestuurd door het RSC, en er zal
een bijdrage worden geleverd aan daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
De ontwikkelde kennis zal worden gebruikt bij de ondersteuning van (civiele en
militaire) helikoptergebruikers, luchtvaartautoriteiten en onderhoudsbedrijven in hun
activiteiten ter waarborging en verbetering van de veiligheid van
(helikopter)vliegoperaties. In navolging van succesvolle “stakeholder”(veiligheids)dagen in eerdere jaren zal wederom een internationale helikopterveiligheidsdag
worden georganiseerd, gekoppeld aan het European Rotorcraft Forum (ERF).
Hiermee wordt tevens voor Nederland invulling gegeven aan de EASA Safety
Promotion actie MST.015 ‘Helicopter Safety Events’.
-
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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

Inzet van de Virtual Community Noise
Simulator bij inspraakbijeenkomsten

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.
Dit onderzoeksprogramma is ook gerelateerd aan de door de topsectoren gespecificeerde maatschappelijke
uitdagingen van MU 1. Energie en CO2, waarin mobiliteit door middel van elektrisch vervoer en vloeibare
biobrandstoffen als een prioriteit is gesteld.

2.3.1

NLR-werkzaamheden

Milieu
Samenvatting

Het KvB-programma Milieu richt zich op de kennisopbouw nodig voor het realiseren
van de internationale, Europese en Nederlandse milieudoelstellingen voor de civiele
luchtvaart. Het programma speelt daarbij in op de beleidsontwikkeling van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor de jaren 2020, 2030 en 2050.
In dit KvB-programma zijn twee samenbindende integrale thema’s geformuleerd:
de ontwikkeling van duurzame luchtvaart (lange termijn) en de impact van
luchthavens op de fysieke leefomgeving (korte en middellange termijn).
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Kennisopbouw vindt in beide thema’s op drie schaalniveaus plaats: mondiaal,
Europees en nationaal. Belangrijkste activiteit op mondiaal niveau (ICAO, IPCC en de
VN) is de kennisopbouw ten behoeve van standaarden en beleidsontwikkeling binnen
ICAO. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van Carbon Offsetting and Reduction
Scheme for International Aviation (CORSIA) en de CO2-standaard voor vliegtuigen
ontwikkeld door ICAO.
Op Europees niveau is een belangrijk thema de ontwikkeling van nieuwe
vliegtuigtechnologie en de evaluaties van milieu- en duurzaamheidsprestaties van de
luchtvaart voor de jaren 2020 en 2030, en latere periodes. Het NLR ontwikkelt
daarvoor de kennis en de milieureken tools.

Omschrijving

Het KvB-programma omvat eveneens kennisopbouw binnen het kennisspeerpunt
Kwaliteit van Leven, waarbij met name wordt onderzocht op welke wijze de negatieve
impact van luchtvaart op de leefomgeving kan worden verminderd en de positieve
impact kan worden vergroot. De beleving van de mens neemt hierbij een belangrijke
rol in.
Het programma kent twee thema’s die de beleidsontwikkeling voor luchtvaart in
Nederland – Schiphol en andere civiele luchthavens – ondersteunen:
1.

De ontwikkeling van duurzame luchtvaart, een lange termijn georiënteerd
thema, waarbij kennis wordt opgebouwd over de thema’s die nu en komende
jaren in de beleidsontwikkeling een rol gaan spelen, maar die een lange
tijdshorizon hebben. Voorbeelden daarvan zijn: bereikbaarheidsvraagstukken
rond luchthavens, energie en klimaat, andere innovatieve vliegconcepten en
klimaatbestendige luchthavens. Leidend daarin is de vraag hoe een bijdrage
geleverd kan worden om te komen tot veiligere en meer duurzame oplossingen.
Dit zijn oriëntaties die een lange aanloop hebben voordat de technologie in de
praktijk operationeel is, en waarvoor het noodzakelijk is nu daarmee te starten.
Dit thema sluit aan op de ambities van IenM voor 2030 (excellente knooppunten,
de best beschermde delta, een koploper in hergebruik van afval, een land met
slimme steden, een land waar burgers en bedrijven betrokken zijn bij hun
leefomgeving) en 2050 (energie en klimaat). Zo mogelijk worden de ambities van
EZ (energie) erbij betrokken. Het thema duurzame luchtvaart levert de komende
jaren op al die genoemde elementen bijdragen en draagt kennis vanuit de NLRonderzoeksprogramma’s aan die voor de ontwikkeling van duurzame luchtvaart
van belang is. Dat impliceert ook sociaal-economische aspecten voor de
leefomgeving. Voorbeelden daarvan zijn:






het ontwikkelen van een ontwerpstrategie voor de gebouwde omgeving
waarmee via ontwerp van gebouwen een verbetering van de fysieke
leefomgeving kan worden gerealiseerd;
de verbreding naar andere transportmodaliteiten (rail en wegverkeer) en
de dwarsverbanden met participatie, zoals de toepassing van simulaties en
virtual reality;
kennisopbouw over nieuwe ontwikkelingen zoals drones en elektrisch
vliegen.

Samenvattend komt dit neer op het ontwikkelen van slimmere technologie en
een slimmere aanpak van het spanningsveld tussen bouwen en vliegen,
en kennisopbouw over de impact van die ontwikkelingen voor de fysieke
leefomgeving.
2.
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Kennisontwikkeling over de impact van luchthavens voor de fysieke
leefomgeving. Het gaat hier om kennis over de lokale effecten rond luchthavens.
Afhankelijk van de omvang van de luchthaven worden daarin de regionale en
economische dimensies betrokken. Het NLR werkt in internationale consortia
aan onderdelen van die kennisontwikkeling. In dit milieuprogramma wordt die
kennis naar Nederland gebracht en vertaald naar tools voor de Nederlandse
situatie.
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Het makelen van kennis richting beleid is een voorbeeld van de weg waarlangs
deze kennis naar de beleidsvloer komt. De tweede vorm is “kennis aan tafel” op
beperkte schaal. Dit tweede thema heeft een meer praktische oriëntatie, en
richt zich op de behoefte vanuit de korte termijn en het beleid dat in dat kader
voor Schiphol, de regionale luchthavens van nationale betekenis, de overige
regionale luchthavens en de kleine luchtvaart (general aviation) wordt
ontwikkeld. Het NLR neemt daarvoor deel aan expertgroepen van EU en ICAO.
De werkzaamheden daarvoor worden aangestuurd door IenM en de werkcyclus
van ICAO-CAEP. Activiteiten richten zich onder meer op een rol van het NLR
binnen Clean Sky (Technology Evaluator) en het Europese project Aviation Noise
Impact Management through novel Approaches (ANIMA). Het NLR speelt daarbij
ook een rol in de ontwikkeling van roadmaps om de doelen van de overheid te
bereiken, en brengt voor die trajecten kennis in. Dat gaat steeds meer in
samenwerking met andere instituten.

Wetenschappelijke
artikelen

De onderzoeksactiviteiten zijn in lijn met de Europese ACARE Strategic Research and
Innovation Agenda. Het NLR wil daarbij ook bijdragen aan het in kaart brengen van de
impact van onderzoek aan deze agenda.
Het toepassen van luchtvaartkennis in andere sectoren is een laatste, algemene
hoofdlijn van onderzoek.
-

Ontwikkeling van de VCNS-geluidssynthese
Samenvatting
Dit vierjarige PhD-project beoogt een verbetering en verdere ontwikkeling van de
VCNS-geluidssynthese voor een breder scala van vliegtuigtypes, waarbij de
geluidsbrongenerator van de VCNS ook gevoed kan worden met windtunnelgegevens
en CFD-simulaties en de propagatiemodule wordt uitgebreid voor 3D situaties zoals
stedelijke omgevingen.
Omschrijving
Het berekende geluidsniveau van vliegtuigen op de grond, bijvoorbeeld rond de
luchthavens, wordt vaak gebruikt voor reglementaire doeleinden. Geluidssynthese is
een techniek die de resultaten van dergelijke berekende voorspellingen in een virtuele
omgeving kan omzetten in hoorbaar geluid. Een voorbeeld van een implementatie
van deze techniek voor vliegtuiglawaai is de NLR VCNS (Virtual Community Noise
Simulator).
Geluidssynthese programma’s bestaan over het algemeen uit drie modules:
•

•

•

Wetenschappelijke
artikelen

De eerste module genereert het signaal dat wordt uitgezonden door de bron.
Voor vliegtuiglawaai worden de verschillende onderdelen die geluid produceren,
zoals de motor, kleppen, slats en landingsgestel, afzonderlijk gemodelleerd;
De tweede module is een reeks van digitale filters die verantwoordelijk is voor
de verspreiding van het signaal van de bron naar de waarnemer op de grond,
zoals verspreiding, atmosferische absorptie en reflectie van de grond;
De derde module zet de gemodelleerde signalen via een multi-kanaals
luidsprekersysteem om in hoorbaar geluid.

Dit uit te voeren vierjarige PhD-project beoogt een verbetering en verdere
ontwikkeling van de VCNS-geluidssynthese voor een breder scala van vliegtuigtypes,
zowel voor operationele vliegtuigen alsook de toekomstige vliegtuigen met
bijvoorbeeld CROR-motoren. De PhD zal de mogelijkheid onderzoeken om de
bronsignaalgenerator van de VCNS met behulp van geschaalde windtunnel- gegevens
en CFD-simulaties te voeden. Bovendien moet de propagatiemodule worden
uitgebreid voor 3D situaties zoals stedelijke omgevingen.
-
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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.

Luchtvaart en satellietdata

Satellieten maken het mogelijk door middel van diverse
monitoringsfuncties, zoals concentratiemeting en positiemeting van vervoersstromen, de effectiviteit van het beleid
te monitoren (door de topsectoren gespecificeerde maatschappelijke uitdaging van MU 6. Mobiliteit en Transport).
Informatie afgeleid uit satellietdata is een kritische enabler voor een breed scala aan economische activiteiten en
relevant in de sleuteltechnologie ST H. Ruimteonderzoek.

2.4.1

NLR-werkzaamheden

Globale Satelliet Navigatie – Toepassingen en Beleid
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.
Het doel van dit project is om deze kennispositie verder uit te bouwen 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,
Single European Sky (SES), nieuwe secure services die door Galileo beschikbaar komen
(Public Regulated Service (PRS), Open Service (OS)-authenticatie).

Omschrijving
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Performance Based Navigation (PBN) is het ICAO-navigatieconcept dat tussen 2010 en
2020 door Nederland stapsgewijs wordt ingevoerd. Een belangrijk voordeel van dit
nieuwe navigatieconcept is de milieuwinst die behaald wordt. Er wordt een besparing
geboekt op brandstof, emissie en geluid, doordat de gevlogen kilometrage verminderd
wordt.
• Voor de introductie van PBN in Nederland migreert het LVNL naar GNSSgebaseerde RNP (Required Navigation Performance)-procedures voor de
luchthaven Schiphol, als alternatief voor de huidige grond-gebaseerde navigatiebakens en –procedures, maar ook als primaire navigatieprocedures. Het NLR
ondersteunt deze ontwikkeling met onderzoek naar de haalbaarheid van de
bedoelde aanvliegprocedures waarvoor richtlijnen voor onder andere navigatie
accuracy, availability, integrity en continuity zijn opgesteld in de ICAO Standards
And Recommended Practices (SARPs);
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Wetenschappelijke
artikelen

• Kennisopbouw cat-3 vliegtuiglandingen op basis van Ground-Based Augmentation
System (GBAS) in het kader van SESAR 2020 R&D. In een eedere SESAR-fase is
aangetoond dat cat-1 landingen mogelijk zijn; er zal verder worden gewerkt aan
het aantonen dat ook cat-3 landingen haalbaar zijn (dit versterkt de businesscase).
Het NLR ondersteunt de definitie van het GBAS-systeem, en is richtingbepalend bij
de validatie van cat-3 landingen;
• Meten en analyseren van de performance van Galileo;
 Beleidsstudie naar de implementatie van Galileo PRS en OS-authenticatie voor
verschillende publieke en private gebruikersgroepen. Onderdeel van deze studie is
het vaststellen van unieke gebruikerseisen.
-

Aardobservatie – Toepassingen en Beleid
Samenvatting
Het ministerie van IenM is verantwoordelijk voor het beheer van een uitgebreide
infrastructuur voor transport (wegen, rails, waterlopen, leidingstraten) en
waterverdediging (dijken en kunstwerken). De status van deze infrastructuur dient
gemonitoord te worden. Onderzocht zal worden in hoeverre de steeds dichter
wordende tijdseries van opnamen van aardobservatiesatellieten hieraan kunnen
bijdragen.
Omschrijving
Specifiek wordt in dit onderzoek de bijdrage onderzocht van steeds frequenter
beschikbaar komende medium resolutie-opnamen van aardobservatiesatellieten
(bijna dagelijks en in de toekomst meerdere malen per dag). Dit betreft zowel open
data van satellieten als Sentinel, als data van grote constellaties van kleine satellieten
als Planet.
Gewerkt zal worden aan een methodiek om afwijkingen van de infrastructuur zelf of
de directe omgeving ervan te onderkennen (bijvoorbeeld vegetatie in het
stroomgebied van rivieren, vegetatie langs dijken en spoorwegen, nauwkeurige
hoogteveranderingen van dijken of andere kunstwerken). De methodiek zal zich
richten op het onderkennen van spatio-temporele patronen en afwijkingen hierin
vanuit de aardobservatiedata, en het evalueren hoe artificial intelligence technieken
hierbij een rol kunnen spelen. Aandachtspunt is ook de integratie van de
aardobservatiemetingen met waarnemingen van sensornetwerken en IoT-informatie
en het kennis framework dat hierbij gebruikt kan worden.
Wetenschappelijke
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
artikelen
Conference Paper
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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 computergegenereerde 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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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 vijf programma’s voor 2018
worden (deels) gefinancierd uit KvB-middelen:
1. 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.
2. Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK)
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.
3. Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS)
Militaire operaties kenmerken zich doordat ze doorgaans plaatsvinden in (sociaal ) complexe omgevingen.
Zij worden uitgevoerd in een context van enerzijds schaarse middelen (tijd, personeel, materieel) en anderzijds
groeiende technische mogelijkheden. Het beschikken over een informatievoorsprong is van cruciaal belang voor
het succesvol uitvoeren van operaties. De Artificial Intelligence-technieken binnen AIMS zorgen ervoor dat de
geavanceerde gedragsmodellen die Defensie nodig heeft ontwikkeld en toegepast kunnen gaan worden.
4. Opleiding en Training binnen een dynamische operationele context
In het kader van de modernisering van opleiden en individueel trainen (O&iT) heeft het ministerie van Defensie
een visie ontwikkeld voor de middellange en lange termijn (2020-2030) om de Defensiebrede organisatie te
helpen zich voor te voorbereiden op de toekomst. Deze O&iT-visie richt zich op het beschrijven van een
effectieve inrichting van O&iT-processen. In het programma ‘Opleiding en Training binnen een dynamische
operationele context’ worden methoden en technieken onderzocht om de O&iT-visie te ondersteunen.
5. Instandhouding van militaire luchtvaartuigen
Om de juiste keuzes te kunnen maken bij de introductie van nieuwe instandhoudingsconcepten en –
technologieën en bij de inrichting van de onderhoudsorganisatie moet Defensie beschikken over voldoende
kennis van en inzicht in onder andere de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van onderhoud van militaire
vliegtuigen, en de eigenschappen van de constructies en materialen, Het doel van het programma is het
ontwikkelen en op peil houden van deze kennis en dit inzicht.
In 2018 lopen de programma’s “OT&E in invoering F-35” en “Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK)” door
vanuit 2017, zijn de programma’s “Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS)” en “Opleiding en Training
binnen een dynamische operationele context” nieuwe onderwerpen, en is het programma “Instandhouding van
militaire luchtvaartuigen” een voortzetting van het gelijknamige programma dat in de jaren 2014-2017 is uitgevoerd.
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3.1

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.

3.1.1

NLR-werkzaamheden

OT&E en invoering F-35
Samenvatting
De modelbasis voor Electronic Warfare wordt uitgebreid. Daarnaast worden voor
Suppression of Enemy Air Defences (SEAD) & Offensive Counter Air (OCA)-simulatie
(bestaande) high(er) fidelity modellen geïmplementeerd in operationele modellen.
Verbetering van de rekenkracht van smart planning agents en koppeling met
(geavanceerdere) modellen.
De Electronic Warfare (EW), operationele modellen en smart planning agents worden
ingezet ter ondersteuning en kennisopbouw van OT&E.
Omschrijving
Ten behoeve van het werkpakket Validatie & Verficatie van Reprogrammingproducten worden de electronic warfare (EW)-technieken en modellen verder
uitgebreid. De focus zal liggen op verdere implementatie van high fidelity modellen op
het gebied van F-35 EW. De verschillende modellen en faciliteiten zullen gebruikt
worden zowel voor EW-validatie en -verificatie, als voor simulaties ten behoeve van
optimale inzet van EW in F-35 SEAD & OCA-missies.
Het werkpakket Operationele Modellen richt zich op verdere inrichting van de live en
kill chain. Hierbij wordt specifiek gericht op implementatie van high(er) fidelity
modellen, zodat F-35 SEAD & OCA-missiesimulaties uitgevoerd kunnen worden.
Het werkpakket Smart Agents richt zich op verdere verbetering en uitbreiding van
smart planning. De optimalisatie van planning is rekenintensief en de versnelling van
het rekenproces wordt onderzocht door toepassing van extra rekenkracht en/of
optimalisatie.
Het werkpakket Datamodel onderzoekt de optimale inrichting van dataopslag als input
van modellen en Smart Planning Agents, maar ook opslag van de resultaten van de
kennis van de verschillende werkpakketten.
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Wetenschappelijke
artikelen

De kennis opgedaan in alle werkpakketten zal ingezet worden ter ondersteuning van
de uitvoering van het OT&E F-35-programma, maar dient ook als kennisopbouw en ter
verbetering en validatie van de modellen, hardware en algoritmes.
-
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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 omgevingsfactoren (missiegebied, publieke
opinie en regelgeving) en de missiespecifieke doelstellingen
hebben de aandacht. Hiervoor is een adequate kennisbasis
noodzakelijk die per direct door Defensie aangesproken kan
worden. Gegeven de hoge investeringen voor vliegende
wapensystemen samen met hun lange levensduur is
continuïteit in de kennisbasis van groot belang.

F-16 continued airworthiness

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 (F-35), de upgrade van de NH90, Multi-Role Tanker Transport (MRTT) en de
MALE-UAV Reaper. De volgende onderwerpen krijgen in het nieuwe LCK-programma de aandacht:


De veranderende militaire nationale en internationale regelgeving op gebied van luchtwaardigheid;



De integratie 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-hardware en –software voor vitale functies. Dit in plaats van de
specifiek ontwikkelde hard/software in combinatie met de daarbij behorende documentatie en verificatie- en
validatieprocessen.

3.2.1

NLR-werkzaamheden

Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK) 2017-2020
Samenvatting
De doelstelling van het LCK-programma is het opbouwen en behouden van kennis
benodigd voor de luchtwaardigheid, certificatie en kwalificatie van alle bij Defensie
aanwezige luchtvaartuigen. Onderdelen hierbij zijn:

Omschrijving
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 Volgen en indien nodig bijsturen van internationale ontwikkelingen op het gebied
van regelgeving voor luchtwaardigheid van de diverse platformen;
 Het zeker stellen dat relevante kennisgebieden op het gebied van LCK in
voldoende mate beschikbaar zijn voor de aankomende aanschaf- en
modificatietrajecten van Defensie.
Certificatieprocessen en kwalificatiemethodieken.
Dit betreft het bijhouden van ontwikkelingen in de regelgeving (onder andere LC-516,
MLE-21, USAR, EMAR) en de daarbij behorende certificatie- en kwalificatieprocessen
(waaronder civiele regelgeving, militaire richtlijnen, conventionele bewijsvoering en
implementaties zoals verwoord in de Military Type Certificate Holder Organization
Exposition (MTCHOE)). Het gaat hierbij om het bijhouden en beoordelen van de
impact van nieuwe releases van standaarden.
Daarnaast vindt de identificatie plaats van mogelijke alternatieve procedures en
methodieken (onder andere gebaseerd op de Safety-Case) in combinatie met een
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sterkte/zwakte analyse tussen de methodes. Deze informatie wordt gebruikt voor het
verder stroomlijnen van bestaande procedures zoals gebaseerd op de LC-516.
Wetenschappelijke
artikelen

-

Internationale samenwerkingsverbanden
Samenvatting
Onderhouden van een internationaal militair kennisnetwerk.
Omschrijving
Het NLR neemt deel aan internationale en/of wetenschappelijke fora waar
kennisontwikkelings- en/of regelgevingsactiviteiten worden ontplooid.
Deelname geeft de mogelijkheid om lacunes in de NLR-certificatie/kwalificatiekennis
te identificeren, aan te vullen en waar mogelijk in een gunstige zin te beïnvloeden.
Van belang hierbij zijn:
•

•
Wetenschappelijke
artikelen

NATO:
o WP11.1 Joint Capability Group on UAV Flight in Non-segregated AirSpace
(FINAS), Human Factors Study Team 4685;
o STO-groepen zoals het AVT panel met een nauwe relatie met de LCKonderwerpen aangepakt binnen WP3 zoals AVT-278 betreffende de certificatie
van onbemande systemen.
Werkzaamheden op gebied van LCK-regelgeving (JAA, EASA,EUROCONTROL,
EUROCAE, EU)

-

Certificatie van onbemande luchtvaartuigen
Samenvatting
Het gebruik van kleinere en middelgrote UAV's door Defensie is de afgelopen jaren
sterk toegenomen en er is belangstelling voor uitbreiding met grotere systemen
(MQ-9 Reaper).
Omschrijving
Zowel de vormgeving als het operationele gebruik van UAV's wijkt sterk af van die van
bemande vliegtuigen. Dit leidt tot compleet andere vlucht- en grondbelastingen.
Kennis hierover is van belang voor de instandhouding van deze systemen. Binnen het
programma zal specifieke kennis ten aanzien van de belastingen en levensduur van
alle componenten (romp, vleugel, onderstel, staartvlakken) voor grotere UAV's
worden opgebouwd. Er zal onderzoek worden gedaan naar specifieke
belastingsgevallen door middel van (numerieke) simulatie met een simpel loads
model. Aandacht zal worden gegeven aan het monitoren en analyseren van
vluchtgegevens en aan de analyse van gebruikservaring. Daarnaast zal meer aandacht
gegeven worden aan het certificatieaspect hiervan.
Wetenschappelijke
artikelen
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3.3

Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS)

Huidige en toekomstige militaire operaties kenmerken
zich doordat ze doorgaans plaatsvinden in (sociaal )
complexe omgevingen. Zij worden uitgevoerd in een
context van enerzijds schaarse middelen (tijd, personeel,
materieel) en anderzijds groeiende technische
mogelijkheden.
Het beschikken over een informatievoorsprong, gestuwd
door het toenemende aanbod van data uit het
battlefield, is van cruciaal belang voor het succesvol
uitvoeren van operaties, zowel tijdens kleinschalige als
grootschalige conflicten.
In de context van simulaties, ten aanzien van toepassing
voor zowel Opleiding en Training, als voor operationeel
gerichte Beslissingsondersteuning, maakt toepassing van Artificial Intelligence (AI)-technieken het voor Defensie
mogelijk om informatie, al dan niet afkomstig uit het battlefield, te vertalen naar effectievere en efficiëntere
gedragsmodellen van mensen, en groepen te specificeren en te gebruiken.
Simulatie voor ondersteuning bij de analyse, voorbereiding en uitvoering van militaire operaties kan bijdragen aan een
betere uitvoering, omdat simulatie de planners en beslissers een dynamisch, realistisch en interactief beeld kan
schetsen van mogelijke uitkomsten van verschillende handelingsopties.
De technieken en de onderliggende kennisontwikkelingen voor zulke systemen binnen AIMS zorgen ervoor dat de
geavanceerde gedragsmodellen die Defensie nodig heeft ontwikkeld en toegepast kunnen gaan worden.
Voorts kunnen met geavanceerde AI-technieken trainingen vaker gegeven worden en systematischer worden
afgestemd op de leerdoelen van een individu of groep. Trainingen zullen minder voorbereiding vergen en kunnen
daardoor goedkoper gegeven worden. Daarnaast zullen nieuwe AI-technieken de mogelijkheid bieden om vanuit vele
verschillende bronnen informatie te verzamelen (“big data”), de samenhang tussen de gegevens te duiden en te
integreren in dynamisch gedragsmodellen. Die ontsluiten nieuwe mogelijkheden, zoals zelflerende en zichzelf
verklarende systemen die ingezet kunnen worden als ondersteuning bij planning en besluitvorming. Big data speelt
ook een belangrijke rol als onderdeel van de sleuteltechnologie ST G. ICT in de maatschappelijke uitdaging MU 7.
De veilige samenleving – zie ook het KvB-programma 3.5 Instandhouding van militaire luchtvaartuigen, project
“Maintenance Analytics”.

3.3.1

NLR-werkzaamheden

Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS)
Samenvatting
De opbouw van kennis over de ontwikkeling en toepassing van Artificial Intelligence
(AI)-technieken die het voor Defensie mogelijk maken om effectiever en efficiënter
gedragsmodellen van mensen en groepen te specificeren en te gebruiken, in het
bijzonder in de context van simulaties voor Opleiding en Training en voor
Beslissingsondersteuning.
Omschrijving
Het voorgestelde programma zal bijdragen aan een effectievere en efficiëntere
benutting van AI-technieken en resulterende gedragsmodellen, met name ten
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behoeve van de simulatietoepassingsgebieden Opleiding en Training en
Beslissingsondersteuning. Het programma zal:
• Kennis opleveren van wat er nodig is om gedragsmodellen succesvol voor de
onderscheiden toepassingsgebieden te kunnen specificeren en gebruiken;
• Kennis opleveren van de methoden en architecturen die het mogelijk maken om
(delen van) gedragsmodellen te kunnen hergebruiken en de modellen in te
bedden in andere applicaties (bijvoorbeeld simulatoren en
beslissingsondersteuningssystemen);
• Kennis opleveren vam de eisen aan succesvolle inzet van gedragsmodellen.
Dit betreft bijvoorbeeld:
o de mate waarin gebruikers een model moeten kunnen configureren en
aansturen;
o de mate waarin het model de eigen processen moet kunnen verklaren;
o de interfacing tussen gedragsmodel en gebruiker, welke gevolgen er zijn voor
de didactiek of besluitvorming.
• Kennis opleveren van welke technieken uit de artificiële intelligentie geschikt zijn
om zulke gedragsmodellen te ontwikkelen;
• Kennis van AI-technieken waarmee modellen “self-explaining” en “zelf-lerend”
gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld machine learning, deep learning);
• Demonstraties van de onderscheiden toepassingen waarin de hierboven
benoemde ontwikkelde kennis aanschouwelijk en toetsbaar wordt gemaakt.

Wetenschappelijke
artikelen

Het beoogde resultaat van het programma is ontwikkelde en gevalideerde kennis over
AI-technieken waarmee gedragsmodellen kunnen worden ontwikkeld die planners en
beslissers helpen bij het opbouwen van een dynamisch en realistisch beeld van
complexe situaties, en die hen helpen bij het onderbouwd kiezen uit verschillende
handelingsopties. Dit vergroot de situation awareness en de kwaliteit van beslissingen.
Daarnaast moet de kennis gebruikt kunnen worden voor gedragsmodellen die
bestaande simulatietrainingen verbeteren en die nieuwe simulatietrainingen mogelijk
maken. De ontwikkelde AI-technieken kunnen zo bijdragen aan een hogere
trainingsopbrengst (bijvoorbeeld door plausibeler gedrag van gesimuleerde personen;
realistischer door gebruik van “big data”; systematischer afstemming van training op
het leerproces door personalisatie) en tegen lagere kosten (bijvoorbeeld door
zelfstandige training; gepersonaliseerde en geautomatiseerde feedback).
-
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3.4

Opleiding en Training binnen een dynamische
operationele context

In het kader van de modernisering van opleiden en individueel trainen (O&iT) heeft
de Directie Aansturen Operationele Gereedheid van het ministerie van Defensie een
visie ontwikkeld voor de middellange en lange termijn (2020-2030) om de
Defensiebrede organisatie te helpen zich voor te voorbereiden op de toekomst.
Deze O&iT-visie richt zich op het beschrijven van een effectieve en flexibele
inrichting van O&iT-processen die naadloos aansluit bij de telkens veranderende
O&iT-behoeftes die Defensie heeft. De focus in de visie ligt op het (op een moderne
en aantrekkelijke manier) opleiden en trainen van de individuele militair en burger
binnen de context van de eenheid en Defensieorganisatie. In het programma
‘Opleiding en Training binnen een dynamische operationele context’ worden
methoden, technieken en concepten onderzocht om de O&iT-visie te ondersteunen. Naast bijvoorbeeld nieuwe
methoden voor flexibeler opleiden en trainen worden ook learning analytics (‘big data’) technieken onderzocht om de
verwachte noodzaak tot het personaliseren van het opleiding- en trainingstraject, inclusief het onderhouden van
reeds verworven competenties, te realiseren.

3.4.1

NLR-werkzaamheden

Opleiding en Training binnen een dynamische operationele context
Samenvatting
Onderzoek naar het flexibel inrichten van opleiden en individueel trainen, waarmee
Defensie de inhoud en vorm van het leren snel en dynamisch kan aanpassen aan de
behoeften en mogelijkheden van individuele Defensiemedewerkers.
Omschrijving
In het programma zal het NLR onderzoek verrichten naar het optimaal onderhouden
van reeds verworven competenties van individuele militairen. Hiertoe wordt bepaald
welke trainingsmethoden en prestatiemodellen nodig zijn om gepersonaliseerd
trainen te realiseren. De modellen vergen prestatiesgegevens. Bepaald zal worden hoe
de retentie (of skill decay) van vaardigheden en kennis van individuele militairen over
de tijd worden gemeten ten behoeve van het bieden van maatwerk in individueel
trainen (bijvoorbeeld inhoud en frequentie van refresher trainingen). Voor de analyse
van gegevens zal onderzocht worden welke performance (of learning) analytics kan
worden benut voor het opstellen van persoonlijke performance modellen ten behoeve
van trainen op maat.

Wetenschappelijke
artikelen
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Naast deze hoofdtaak zal het NLR bijdragen leveren aan de andere
onderzoeksonderwerpen (flexibilisering leerprocessen, verbetering leeromgevingen,
verbetering opleidings en trainingsontwerpmethodieken) die primair door TNO
worden onderzocht.
-
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3.5

Instandhouding van militaire luchtvaartuigen

Om de juiste keuzes te kunnen maken bij de introductie
van nieuwe instandhoudingsconcepten en -technologieën
en bij de inrichting van de onderhoudsorganisatie moet
Defensie beschikken over voldoende kennis van en inzicht
in de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van onderhoud
van militaire vliegtuigen, de eigenschappen van de
constructies, materialen, corrosiebescherming en
productieprocessen van airframe, motor en mechanische
subsystemen en de relatie tussen gebruik, degradatie,
luchtwaardigheid en benodigd onderhoud. Het doel van het
programma is het ontwikkelen en op peil houden van deze

De toepassing van Augmented Reality-technologie biedt
grote voordelen bij het onderhoud van vliegtuigen en

kennis en dit inzicht, en hiermee Defensie in staat te stellen

andere high value assets

om: (i) het onderhoud, de modificaties en het operationele gebruik, alsmede de effecten daarvan op de inzetbaarheid,
luchtwaardigheid en de resterende levensduur van het platform optimaal op elkaar af te kunnen stemmen, (ii) als
smart buyer/specifier van nieuwe instandhoudingsstrategieën en –technologieën op te kunnen treden, deze op juiste
manier te kunnen implementeren en in te kunnen schatten wat dit zal opleveren voor wat betreft inzetbaarheid en
life cycle kosten, en (iii) op gefundeerde wijze schade- en ongevallenonderzoeken uit te (laten) voeren.

3.5.1

NLR-werkzaamheden

Advanced Materials
Samenvatting

Omschrijving

In het kader van dit project binnen het onderzoeksprogramma Instandhouding van
militaire luchtvaartuigen (IML) wordt kennis opgebouwd van geavanceerde airframe
en motormaterialen en coatings die worden gebruikt in de nieuwe wapensystemen
van Defensie, inclusief de kenmerken die van belang zijn voor schade- en
ongevallenonderzoek.
Het doel van dit project is antwoord te geven op de volgende vragen:
Wat is het karakteristieke gedrag onder de operationele condities van
de geavanceerde materialen, constructies en corrosiebeschermingssystemen die
gebruikt worden in de nieuwe wapensystemen van Defensie? Hoe degraderen ze
en wat zijn hiervan de consequenties voor de instandhouding?
Het onderzoek omvat de volgende onderwerpen:
 Karakterisatie composiet materialen en constructies
Onderzoek zal worden uitgevoerd naar de toepassing van grafeen en nanomaterialen.
 Additive manufacturing materialen
Onderzoek aan nieuwe AM (“3D geprinte”) materialen toegepast in de militaire
luchtvaart inclusief breukvlakonderzoek. Een interessante ontwikkeling is het
“printen” van vezelversterkte kunststoffen, op dit moment nog op laag TRLniveau, maar in de toekomst mogelijk geschikt voor het printen van composieten
reparatie patches. Binnen de contour zullen de ontwikkelingen gevolgd worden.
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Wetenschappelijke
artikelen

 Recycling
Verwerken van composiet afval zal een belangrijk onderwerp worden. Onderzoek zal
worden uitgevoerd naar milieuvriendelijke methoden om dit soort afval te verwerken.
Conference paper in het kader van:
 NATO-STO AVT Working Group on Graphene Technologies

Smart Hangar Technologies
Samenvatting
In het kader van dit project van het onderzoeksprogramma IML wordt kennis
opgebouwd van nieuwe on-board en off-board genetwerkte en autonome sensoren,
SHM-systemen, geautomatiseerde Nondestructive Inspection (NDI)-technieken,
geavanceerde reparatietechnologieën, AR-toepassingen, etc. Inzicht wordt verkregen
in en demonstraties worden gegeven van de toepasbaarheid en implicaties hiervan
in/voor de onderhoudsorganisatie van Defensie.
Omschrijving
Het doel van dit project is antwoord te geven op de volgende vragen:
Hoe kunnen de inzetbaarheid van de wapensystemen worden verbeterd en de
kosten van instandhouding worden verlaagd door toepassing van nieuwe
onderhoudstechnologieën? Hoe draagt het gebruik van nieuwe technieken bij
aan de reductie van de logistieke footprint tijdens uitzending?
Een deel van het onderzoek vindt plaats in het recent bij het NLR ontwikkelde
“Living Lab” op het gebied van Smart Hangar-technologieën. Er wordt onderzoek
gedaan naar:
 Toepassing AR-technologie in onderhoud
Demonstrators zullen worden ontwikkeld en geëvalueerd van Microsoft HoloLens
applicaties op het gebied van Remote Diagnostics (‘expert kijkt van afstand mee
met onderhoudstechnicus’) en Damage Detection/Disposal (geautomatiseerd
uploaden van inspectieresultaten in onderhoudsdatabase);
 Geautomatiseerd beheer van onderhoudsgereedschap
Tracking/tracing van tools in het onderhoudsbedrijf van vliegtuigen is essentieel
voor de vliegveiligheid (er mag niets achterblijven in het vliegtuig). In het
Living Lab zal een prototype van een voor Defensie geschikt automatisch tracking
systeem worden ontwikkeld, gedemonstreerd en geëvalueerd, samen met het
Nederlandse MKB Locus;
 Integratie van flight data recorder in onderhoudsdataketen
De gegevens uit de FDR zijn een belangrijke schakel in de voorspelling van
benodigd onderhoud (Condition based maintenance (CBM)) en de bewaking van
gewenst vlieggedrag (Military Flight Operations Quality Assurance (MFOQA)).
Momenteel vergt het downloaden van deze gegevens veel handwerk en wordt
dit daarom niet na ieder vlucht gedaan. Verbetering van CBM en MFOQA vereist
echter een download na iedere vlucht. In het Living Lab zal een automatische
procedure hiervoor worden ontwikkeld, gedemonstreerd en geëvalueerd met
bestaande flight hardware;
 Advanced NDI en SHM
Er wordt onderzoek uitgevoerd naar Niet-Destructieve Inspecties van hybride
constructies en composiet panelen. Technieken zoals phased array Ultrasonic
Testing (UT) zullen worden bestudeerd op geschiktheid voor het detecteren van
impactschade en debonds in dikke gekromde composiet onderdelen. Ook zal een
studie worden uitgevoerd naar de robotisering van deze techniek. Verder zal een
evaluatie plaatsvinden van geavanceerde Structural Health Monitoring (SHM)
technieken waarmee onboard en realtime schades in composiet onderdelen
kunnen worden gedetecteerd. Het tijdig detecteren en lokaliseren van schade op
een geautomatiseerde manier leidt tot meer veiligheid tegen geringere kosten.
Wetenschappelijke
artikelen
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-

NLR ONDERZOEKSPROGRAMMA 2018

3.5 Instandhouding van militaire luchtvaartuigen
Prognostics
Samenvatting

Omschrijving

In het kader van dit project van het onderzoeksprogramma IML wordt kennis
opgebouwd van fysische en stochastische modellen ten behoeve van de voorspelling
van de levensduur en onderhoudsbehoefte van componenten onder operationele
belastingen en omgevingscondities. Inzicht wordt verkregen in de effecten van
corrosie, de invloed van schades op signaturen, etc.
Het doel van dit project is antwoord te geven op de volgende vragen:
Wat zijn de typische voor instandhouding van belang zijnde belastingen en
condities waaronder de nieuwe wapensystemen van Defensie zullen opereren?
Wat is de relatie tussen het gebruik en de degradatie van een vliegend
wapensysteem? Welke modellen zijn beschikbaar om de momentane toestand
te extrapoleren naar het moment van falen?
Het onderzoek omvat de volgende onderwerpen:
 Stochastische analyses voor de bepaling van levensduur van componenten
De mogelijkheden zullen worden onderzocht van de toepassing van stochastische
analyses voor ingewikkelde problemen zoals de bepaling van de economische
levensduur van “fail-safe structures”;
 Verbeterde aerodynamische modellering voor voorspelling van vluchtbelastingen
Er zal als demonstrator een aerodynamisch model worden ontwikkeld op basis
van Reduced Order Modelling. Naar verwachting geeft dit betere resultaten voor
de transitie tussen verschillende vluchtregimes. Dit model zal worden vergeleken
met conventionele modellen en met gegevens uit vluchtmetingen;
 Gedrag van composieten onder specifieke belastingen
Het gedrag van composietmaterialen bij statische en vermoeiingsbelastingen is
goed bekend. In de militaire luchtvaart komen echter belastingen voor waarvan
het effect op composiet materialen nog niet goed bekend is. Bijvoorbeeld
belastingen ten gevolge van buffeting, hierbij treden relatief hoge dynamische
(ca. 80 Hz) belastingen op. Verder is het gedrag van composiet materialen bij
stoot/schokbelastingen niet goed bekend.
Het onderzoek omvat het testen van coupons inclusief breukvlakonderzoek;

Wetenschappelijke
artikelen

 Verbeterde voorspelling van levensduur metalen componenten
In een internationaal consortium wordt onderzoek wordt gedaan naar
verbeterde modellen van vermoeiings-scheurgroei in metalen componenten.
International Journal of Fatigue

Maintenance Analytics
Samenvatting
In het kader van dit project van het onderzoeksprogramma IML wordt kennis
opgebouwd van: (i) de processen die nodig zijn voor nieuwe onderhoudsstrategieën
zoals conditiebepaald onderhoud van airframe en mechanische systemen van de
nieuwe en oudere vliegende wapensystemen van Defensie, inclusief de acceptatie
door de luchtwaardigheidsautoriteiten, en (ii) big data en andere technieken voor het
vaststellen van de relatie tussen gebruik en benodigd onderhoud en voorraadvoorspelling.
Omschrijving
Het doel van dit project is antwoord te geven op de volgende vragen:
Welke Big Data- en andere analysetechnieken zijn beschikbaar om de grote
hoeveelheden aan onderhouds- en gebruiksgegevens van de wapensystemen
van Defensie te ontsluiten en te correleren? Wat zijn de ontwikkelingen op het
gebied van onderhoudsconcepten zoals Performance Based Logistics (PBL),
Condition Based Maintenance (CBM) en ZMA en de onderliggende methodieken
zoals gebruiksbewaking, SHM en PHM van airframe en mechanische
subsystemen? Wat is het nut voor Defensie?
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Het onderzoek omvat de volgende onderwerpen:

Wetenschappelijke
artikelen

 Onderzoek naar Big Data-technieken om de relatie vast te stellen tussen gebruik
en benodigd onderhoud
 Stochastische analyses ten behoeve van voorraadbeheer
De mogelijkheden zullen worden onderzocht van de toepassing van stochastische
analyses ten behoeve van voorraadbeheer. Validatie zal plaatsvinden aan de
hand van onderhoudsgegevens van Defensie;
 Coatings en corrosie-onderzoek
Onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van corrosiepreventie en
monitoring van coatings. Onderzoeksonderwerpen zijn:
 Corrosie ten gevolge van de toepassing van een stealth coating;
 Microbiologic Induced Corrosion (MIC) van chromaatvrije coatings;
 Studie naar de state of the art van watergedragen coatings;
 Oppervlaktebehandelingen;
 Nieuwe innovatieve stripmethoden.
 Blikseminslag in vliegtuigen
Bliksem veroorzaakt een detecteerbare schade, welke visueel en met gangbare
NDT-middelen onderzocht kan worden en een niet detecteerbare schade direct
naast het schadegebied. Doordat dit gebied gedurende een korte tijd
blootgesteld is geweest aan een hoge temperatuur zijn de materiaaleigenschappen gedegradeerd zonder dat dit met NDT gedetecteerd kan worden.
Onderzoek is nodig op welke wijze deze zogenaamde Heat Affected Zone (HAZ)
vastgesteld kan worden.
Conference papers in het kader van:
 NATO-STO AVT Working Group on Coatings

Instandhouding luchtvaartuigen – technische analyses
Samenvatting
Het ontwikkelen en op peil houden van kennis en kunde met betrekking tot de
instandhouding van het airframe, de motor en de mechanische subsystemen van
militaire vliegtuigen, en de relatie met de toegepaste materialen, corrosiewerende
systemen, constructies en het operationele gebruik, om Defensie in staat te stellen
om: (i) het onderhoud, de modificaties en het operationele gebruik, alsmede de
effecten daarvan op de inzetbaarheid, luchtwaardigheid en de resterende levensduur
van het platform optimaal op elkaar af te kunnen stemmen, (ii) als smart
buyer/specifier van nieuwe instandhoudingsstrategieën en –technologieën op te
kunnen treden, deze op juiste manier te kunnen implementeren en in te kunnen
schatten wat dit op zal leveren voor wat betreft inzetbaarheid en life cycle kosten, en
(iii) op gefundeerde wijze schade- en ongevallenonderzoeken uit te (laten) voeren.
Omschrijving
Ontwikkeling van:
 Fysische helikoptermodellen ten behoeve van de voorspelling van de levensduur
en onderhoudsbehoefte van componenten onder operationele belastingen en
omgevingscondities;
 Kennis van de processen die nodig zijn voor continuing airworthiness van de
nieuwe en oudere helikopters van Defensie, inclusief de acceptatie door de
luchtwaardigheidsautoriteiten.
Wetenschappelijke
artikelen

-

Effect van schades en reparaties op RCS
Samenvatting
Ter ondersteuning van een succesvolle introductie is in Nederland kennis vereist over
instandhouding van de radarsignatuur van de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen,
en meer in het bijzonder het effect van schades en reparaties op de radarsignatuur.
Na schade en reparatie dient het niveau van zelfbescherming op het oude peil te zijn
hersteld. Kennis zal worden opgebouwd over het analyseren van het effect van
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

interferentie bij Radar Cross Sectie (RCS) metingen dicht op het object. Kennis en
kunde over dit soort metingen is nuttig voor Defensie in haar rol als smart user.
Er zal doorgaand literatuuronderzoek worden uitgevoerd naar radarabsorberende
materialen die op toekomstige gevechtsvliegtuigen toegepast zouden kunnen worden.
De parameterstudies aan realistische vliegtuigmodellen zullen worden voortgezet,
waarbij alle bekende schadetypes zullen worden gemodelleerd.
-

Physics of radar absorbing materials
Samenvatting
In samenhang met het project “Effect van schades en reparaties op RCS” zal op basis
van beschikbare informatie over RCS-reducerende structuren en op basis van
modelproblemen het onderzoek worden voortgezet. Daarbij worden de essentiële
materiaaleigenschappen van typisch radarabsorberend materiaal gemodelleerd,
voor geometrische modellen van realistische en relevante vliegtuigonderdelen.
Combinatie van materiaaleigenschappen en geometrie moet leiden tot een
elektromagnetisch model waarmee het effect van schade in termen van radar cross
secties kan worden geanalyseerd.In plaats van als aparte laag te worden toegepast,
worden radarabsorberende materialen meer en meer verwerkt in de composieten
structuur. Een voorbeeld is het toevoegen van ferromagnetische deeltjes aan de
matrix van de composiet. Deze materialen worden naar verwachting op de nieuwe
generatie gevechtsvliegtuigen toegepast. Het doel van deze taak is het opbouwen van
kennis en kunde over deze materialen, waarover in het publieke domein weinig
bekend is. Deze kennis heeft nut voor enerzijds onderhoud en anderzijds voor
ontwikkeling en RCS-management van onbemande systemen.
Omschrijving
Er zullen modellen worden opgezet om de macroscopische eigenschappen van
composieten te bepalen aan de hand van microscopische simulaties. De asborptieeigenschappen van het materiaal hangen sterk af van de verdeling van de deeltjes.
Voor lage percolatiegraad bestaan theoretische modellen, maar deze verliezen hun
geldigheid als de percolatiegraad te hoog wordt en deeltjes gaan klonteren. Simulaties
op de microschaal moeten inzicht geven in het effect van percolatiegraad op de
macroscopische eigenschappen.
Wetenschappelijke
artikelen
Reduced Order Modelling for aerodynamic characteristics
Samenvatting
Omschrijving
Het doel van de ROM-ontwikkeling in het IML-programma is verbetering van de
Aero-Elastische simulatie voor LEVensduurvoorspelling van MILitaire vliegtuigen
(AELEV-MIL) tool, om beter loads/stress van vliegtuigconfiguraties tijdens een missie
te kunnen voorspellen. Invloed van stores en verschillende manoeuvres op de
levensduur kunnen daarmee gekwantificeerd worden. De verbetering zit onder andere
in het meenemen van tijdsafhankelijke effecten, waardoor “peak loads” door het
uitslaan van stuurvlakken meegenomen worden.
Wetenschappelijke
artikelen
Digital twin in airframe Condition Based Maintenance (CBM)
Samenvatting
Vanuit een groeiende behoefte bij klanten en groeiende technische mogelijkheden
wordt digitalisatie in de vorm van het Digital Twin-concept onderzocht.
Omschrijving
In het IML-programma wordt het concept van de Digital Twin onderzocht vanuit het
oogpunt van vermoeiing van vliegtuigconstructies. Er zal, met gebruik making van de
AELEV-MIL tool, opnieuw onderzoek worden uitgevoerd naar de vermoeiingsketen van
een vliegtuig waarbij bepaald wordt wat er vanuit het Digital Twin-concept nodig is
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aan hardware, software en processen. Op basis daarvan zal deze keten met
aanpassingen geverifieerd worden met beschikbare data.
Wetenschappelijke
artikelen
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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 voorgestelde
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 worden samenvattingen van deze programma’s gegeven en worden de
onderzoeksvoorstellen gepresenteerd in termen van de omschrijving van de KaV-programma’s,
(samenwerkings)relaties en wetenschappelijke publicaties.
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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

Runway incursion

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.
Dit onderzoeksprogramma betreft strategische hoofdlijnen op het gebied van: 1) data, 2) Safety Management System
(SMS), veiligheidscultuur en organisatieadvies, 3) veiligheid van meer autonome systemen, waarin de thema’s voor
kennisontwikkeling op het hoofdkennisgebied Luchtvaartveiligheid worden bepaald.

A.1

NLR-werkzaamheden

Luchtvaartveiligheid
Samenvatting

In het KaV-programma bestaat luchtvaartveiligheid uit drie hoofdstromen:
1.
2.
3.

Safety Management System (SMS), cultuur en organisatie;
Data;
Autonomie.

De onderliggende thema’s zijn gericht op onderhoud en ontwikkeling van tooling en
het bijhouden van relevante regelgeving.
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Omschrijving

Safety Management System (SMS), cultuur en organisatie
Het uiteindelijke doel is om een overtuigende dienstverlener op het gebied van
veiligheidsmanagement te worden. Het EU-project “Observation Platform for
Technological and Institutional Consolidation of research in Safety” (OPTICS2) stelt een
beeld op van veiligheidsonderzoek en security onderzoek in Europa. OPTICS2 zal een
methodologie opleveren, het eerste assessment report afleveren ende eerste
expert workshop organiseren.
Een kleine activiteit in het KaV-programma is gericht op het bijhouden van
veranderingen in relevante regelgeving en het dissemineren van de resultaten tussen
de kennisdragers. De regelgeving betreft onder andere: Procedures for Air Navigation
Services – aircraft operations (PANS-OPS), Procedures for Air Navigation Services –
Air Traffic Management (PANS ATM), EASA Part Aerodromes. Naar verwachting zullen
minimaal twee keer per jaar de ontwikkelingen gedeeld worden.
Data
Big data technieken zullen worden toegepast op Flight Data Monitoring (FDM)-data en
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)-data. Hierbij wordt aangesloten
op ontwikkelingen die elders binnen het NLR plaatsvinden. Specifiek zullen er
algoritmes ontwikkeld worden en er wordt gezocht naar de meest effectieve
visualisatietechnieken om operaties rond Nederlandse en Europese luchthavens in
beeld te brengen. Dit levert informatie die gebruikt kan worden als onderbouwing bij
het uitvoeren van aeronautical studies.

Wetenschappelijke
artikelen

Autonomie
EDA TRAWA: in dit project worden standards opgesteld voor RPAS “to remain well
clear”.
Mogelijk zal in het kader van een EU-voorstel (eFly) gewerkt gaan worden aan de
ontwikkeling van tooling waarmee botsingsrisico’s met autonoom opererende
voertuigen in complexe scenario’s geëvalueerd kunnen worden.
Onderzoek naar de certificatie van autonome systemen zal starten met het vaststellen
van de state of the art ten aanzien van certificatie van complexe systemen met een
hoge mate van autonomie. Hierdoor worden ook kennispartners zichtbaar.
Daarnaast zal onderzocht worden welke rol operationele data kan spelen in certificatie
en validatie.
-
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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

Real Time Simulatie FABEC / Central West

internationaal SESAR, FABEC, Clean Sky, Flightpath 2050,
Horizon 2020, EREA, ACARE en NextGen (FAA/NASA). De prioriteiten van maatschappelijke uitdaging MU 6. Mobiliteit
en Transport die door de topsectoren zijn opgesteld staan centraal in de onderzoeksagenda van de Europese Unie;
in het hoofdstuk Transport is duurzame mobiliteit en slim transport een belangrijk onderwerp.
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 kennisgebieden “Luchtverkeersmanagement (ATM) en luchthavensimulatie en –validatie”
(AO.1.C), “Luchtverkeersmanagement (ATM) en luchthavenoperaties” (AO.1.D) en “Planning, geavanceerde
(sensor)informatieverwerking en –regeling” (AO1.E) wordt 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.
De NLR-activiteiten op het gebied van sensoren en detectie hebben raakvlakken met sleuteltechnologie ST I. Meet- en
detectietechnologie.
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B.1

NLR-werkzaamheden

Air Traffic Management en Luchthavens
Samenvatting
Ten aanzien van het hoofdkennisgebied Air Traffic Management en Luchthavens wordt
kennis ontwikkeld voor de uitvoering van ontwerp, prototyping, validatie,
demonstratie en visualisatie van ATM-(deel)concepten/procedures, inclusief de
hulpmiddelen voor de verkeersleider welke in deze concepten worden toegepast.
Omschrijving
Naast kennisopbouw in SESAR 2020-projecten ten aanzien van Interval Management,
ATM security, Multiple Remote Tower, RPAS, Airport Safety Nets, SWIM, Virtual Blok
Control en Airport Operation Centre, vindt onder meer kennisopbouw plaats op
gebied van Detect and Avoid, Camera Surveillance, Terminalregie / Passenger Demand
Forecasting, Augmented Reality in toren en Airline Priority Sequencing.
Wetenschappelijke
 ICRAT (International Conference on Research in Air Transportation);
artikelen
 ICNS (Integrated Communications, Navigation and Surveillance Conference).
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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,

Serious Gaming-apparatuur met Virtual Battle Space

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.
Toekomst-bepalende onderwerpen als big data, cyber security, artificiële intelligentie (AI) en autonome systemen
(inclusief machine learning) waaraan onderzoek wordt besteed bij het NLR zijn belangrijke programmaonderdelen van
de sleuteltechnologie ST G. ICT die door de topsectoren is gedefinieerd.
In het kennisgebied “Training, Missiesimulatie en Operator Performance” (AO.1.G) ligt de nadruk op het opstellen van
eisen ten aanzien van de mens-machine interface voor een remote pilot van een RPAS. Dit wordt een onderdeel van
(concept) Minimum Operational Performance Specifications (MOPS), die de basis kunnen vormen voor een standaard.
Er wordt verder onderzoek gedaan naar het gebruik van game based learning voor het verbeteren van vliegergedrag
tijdens ‘surprises’ van verschillende aard. Het project ANGI-HUD (Advanced Next Generation Intelligent Head Up
Display) betreft het ontwikkelen van een nieuwe HUD waarbij door middel van rapid prototyping meerdere eyes-out
innovaties worden ontwikkeld.
In het kennisgebied “Cockpit” (AO.1.H) wordt eveneens onderzoek gedaan in het project ANGI-HUD (ontwikkeling en
integratie van een prototype van een HUD in een testomgeving voor een cockpit) en voorts naar de toepassing van
“draagbare avionica” in de civiele cockpit, zowel transportvliegtuigen als general aviation vliegtuigen, en naar
verbetering van onderhoudsprocessen door gebruik van commercieel beschikbare tools.
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C.1

NLR-werkzaamheden

Standardisation of Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) Detect and Avoid (TRAWA)
Samenvatting
Omschrijving
Onbemande luchtvaartuigen (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS), staan sterk in
de belangstelling van overheden en bedrijfsleven, met zowel militaire als civiele
toepassingen. RPAS vormen een groeiende markt op wereldniveau.
Vroege standaardisatie vormt een krachtig middel om de concurrentiepositie van de
Europese industrie te ondersteunen. Het project TRAWA ondersteunt de European
Defence Agency (EDA) bij het versnellen van de ontwikkeling van standaarden van zelfseparatie.

Wetenschappelijke
artikelen

De NLR-bijdrage betreft de ontwikkeling van eisen te stellen aan de mens-machine
interface voor de remote pilot. Dit wordt een onderdeel van (concept) Minimum
Operational Performance Specifications (MOPS), die de basis kunnen vormen voor een
standaard.
-

Promovendus Serious Gaming-didactiek
Samenvatting
In dit project wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van game based learning voor
het verbeteren van vliegergedrag tijdens ‘surprises’ van verschillende aard.
Omschrijving
Het onderzoek bevat twee delen:
 Deel 1 richt zich op de werking van ‘verplicht spelen’. In professionele trainingen
worden spelvormen soms verplicht aangeboden. Veel game onderzoekers en
ontwerpers zijn stellig overtuigd dat verplicht spelen zeer nadelige effecten heeft.
Dit is nooit onderzocht;

Wetenschappelijke
artikelen

 Deel 2 richt zich op onderwijskundige vraagstellingen rondom het zogeheten
zero-fidelity simulation principe. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om
bepaalde competenties van civiele vliegers te trainen in een taakomgeving waarbij
relevante taakaspecten en condities in een niet-vliegtaak gerichte spelcontext
worden verwerkt.
-

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Next Generation Cockpit HUD Integration (ANGI-HUD)
Samenvatting
Het project ANGI-HUD (Advanced Next Generation Intelligent Head Up Display) betreft
het ontwikkelen van een nieuwe HUD met industrie waarbij door middel van
rapid prototyping meerdere eyes-out innovaties worden ontwikkeld. Het onderzoek
zal een volledig prototype ontwikkelen en integreren in een testomgeving voor
cockpits.
Omschrijving
Oog-interactie met de HUD maakt het mogelijk dat een vlieger naar buiten kan kijken
en tegelijk selecties kan maken. Hierbij is het mogelijk om visueel intensieve
naderingen te kunnen maken. Het synthetic visual system helpt hierbij en wordt hierin
geïntegreerd. Inmiddels is duidelijk geworden door middel van NLR- proeven dat ooginteractie mogelijk is, en complexe tests voor oog-interactie in operationele context
hebben recent plaatsgevonden.
Het NLR-team zal toewerken naar een technologiedemonstrator van dusdanige
betrouwbaarheid dat deze in de integrator/simulator getest kan worden.
Het succesvol ontwikkelen van deze technologie beloofd een radicaal nieuw
cockpitontwerp waarbij heads-down instrumentaria plaatsmaken voor directinteractie in het zicht, en met onderwerpen in het zichtveld (bijvoorbeeld andere
luchthaven en vliegtuigen) waarbij de situational awareness van vliegers een nieuw
niveau bereikt in een era van complexiteit in de luchtvaart. De NLR-faciliteiten zoals
APERO worden gebruikt als validatieplatform.
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Wetenschappelijke
artikelen

-

Pilot Wearable Avionics
Samenvatting
Toepassing van “draagbare avionica” in de civiele cockpit, zowel transportvliegtuigen
als general aviation vliegtuigen.
Omschrijving
Onderzoek naar het gebruik, nut, toepassing en mogelijkheden van draagbare avionica
in de cockpit van transportvliegtuigen en general aviation vliegtuigen. De “draagbare
avionica” bestaat uit onder andere tablets, smartphones, augmented reality (bril) en
smart watches. Hierbij wordt informatie gegeven aan de vlieger via het visuele en
auditieve kanaal.
Wetenschappelijke
artikelen
Smart Maintenance
Samenvatting
Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
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Verbeteren van onderhoudsprocessen door gebruik van commercieel beschikbare
tools.
Onderzoek naar het verbeteren van onderhoudsprocessen door het gebruik van
commercieel beschikbare tools zoals tablets, smartphones, augmented reality (bril) en
smart watches. Hierbij wordt informatie gegeven aan de onderhoudsmonteur van het
vliegtuig via het visuele, auditieve en sensorische kanaal (haptisch).
-
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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

Mobiele/tablet versie van de Virtual Community Noise Simulator

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.
Dit onderzoeksprogramma is ook gerelateerd aan de door de topsectoren gespecificeerde maatschappelijke
uitdagingen van MU 6. Mobiliteit en Transport met betrekking tot het verkleinen van de neveneffecten van transport
(minder CO2-uitstoot, fijnstof en lawaai) die momenteel afbreuk doen aan de Nederlandse en mondiale welvaart.
Luchtvaart met lagere emissies en voortstuwing op basis van niet-fossiele brandstoffen zijn daarbij belangrijke
oplossingsrichtingen.
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D.1

NLR-werkzaamheden

Externe veiligheid, Geluidseffecten op de omgeving, en Luchtverontreiniging
Samenvatting
Het hoofdkennisgebied Milieu en beleidsondersteuning kent drie pijlers die de
duurzame luchtvaart ondersteunen:
1) Externe veiligheid;
2) Geluidseffecten op de omgeving;
3) Luchtverontreiniging.
Op deze gebieden worden businesscases voor nieuwe kennis ontwikkeld.
In het kennisgebied “Softwaretechnologie voor de luchtvaart” worden
ondersteunende tools voor deze pijlers aangereikt.

Omschrijving

Onderzoeksactiviteiten zijn in lijn met de Europese ACARE Strategic Research and
Innovation Agenda. Het NLR wil daarbij ook bijdragen aan het in kaart brengen van de
impact van onderzoek met betrekking tot deze agenda.
Het toepassen van luchtvaartkennis in andere sectoren is een laatste, algemene
hoofdlijn van onderzoek.
De focus in het onderzoeksprogramma zal liggen binnen de lijnen van het
kennisspeerpunt Kwaliteit van Leven.
Daarbij zal in eerste instantie worden ingezoomd op het operationaliseren van het
begrip Kwaliteit van Leven (KvL) en zullen indicatoren worden vastgesteld die
aangeven in welke mate een luchthaven voldoende aandacht besteed aan KvL.
Naast een meetlat KvL zal ook een meetlat voor omgevingsmanagement worden
ontwikkeld.
Het kunnen toekennen van milieuscores aan individuele vluchten en verbeteradviezen
voor vluchtuitvoering die bijdraagt aan een betere KvL maakt eveneens onderdeel uit
van het programma.

Wetenschappelijke
artikelen

Een PhD-kandidaat zal onderzoek doen naar het hoorbaar maken (auraliseren) van het
geluid van vliegtuigen die nog in een ontwerpfase zitten en de geluidseffecten van
wijzigingen in de bebouwde omgeving.
Hierbij zullen de eerste verdere stappen worden gezet om adviezen op gebied van
ruimtelijke ordening rondom luchthavens te kunnen geven.
-

Strategisch Softwareonderhoud
Samenvatting
Binnen het project wordt voorzien in enkele strategische aanpassingen of
ontwikkelingen van nieuwe inzichten ten aanzien van enkele al dan niet reeds
beschikbare softwareapplicaties.
Omschrijving
Er wordt onderzoek uitgevoerd aan de onderwerpen: capaciteitsmanagement op
luchthavens en aanpassingen aan de LEAS-it applicatie ten behoeve van onderzoek
aan ultrafijn stof.
Wetenschappelijke
artikelen
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Avionicatechnologie

Het hoofdkennisgebied “Avionicatechnologie” bestaat uit de volgende kennisgebieden:


Elektronicatechnologie (AS.1.A);



Avionicakwalificatie (AS.1.B);



Systeemonderhoud en platformbeheer (AS.1.K).

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 (complexe) toepassingen van avionicasystemen en de integratie van deze systemen
in het vliegtuig;



Ontwikkeling van nieuwe sensoren voor toepassingen in avionicasystemen;



Certificatie van avionicasystemen;



Ontwikkeling en certificatie van grondsystemen ten behoeve van plaatsbepaling, vluchtgeleiding,
landingsgeleiding, 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 NLR-activiteiten op het gebied van sensoren en detectie hebben raakvlakken met sleuteltechnologie ST I. Meet- en
detectietechnologie.

E.1

NLR-werkzaamheden

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Optimization of two phases cooling solution using micropump brick
(TOPMOST)
Samenvatting
In het TOPMOST-project wordt een lichtgewicht koelsysteem ontwikkeld waarvan de
werking gebaseerd is op actieve tweefase-koeling. Hiermee worden gewicht en
afmetingen van componenten met vermogenselektronica drastisch gereduceerd.
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Omschrijving

Betere thermische controle geeft mogelijkheden tot betere prestaties en langere
levensduur van de gekoelde systemen.
Er worden drie technologie-demonstrators van het te ontwikkelen tweefasekoelsysteem gebouwd. Er wordt onderzocht hoe de belangrijkste
systeemcomponenten vervaardigd kunnen worden met 3D metaalprinten.
Het doel is efficiënte en lichtgewicht componenten te ontwikkelen door gebruik te
maken van 3D metaalprinten. Deze productietechnologie biedt een grote
ontwerpvrijheid en de mogelijkheid om complexe inwendige structuren te
vervaardigen.

Wetenschappelijke
artikelen

Het heeft de voorkeur om de componenten uit een aluminium legering te
vervaardigen vanwege de lage dichtheid en de goede thermische geleiding van dit
materiaal. Om het doel te kunnen bereiken is kennis nodig van de procesparameters
waarmee de geselecteerde legeringen optimaal verwerkt kunnen worden. Er is ook
kennis nodig van ontwerpregels die gelden wanneer met deze materialen gewerkt
wordt. Een groot deel van deze kennis is reeds eerder opgebouwd. Concepten zijn
gegenereerd en getest. Op basis van de analyse en evaluatie van deze concepten
worden complete componenten ontworpen.
Fraunhofer DDMC 2018-conferentie: Optimization of a pumped two phases cooling
system using Additive Manufacturing.

Hardware Space Applications
Samenvatting
Dankzij de kennis verworven in voorgaande jaren is het NLR is in staat om hardware
voor elektronische systemen in lucht- en ruimtevaartuigen te ontwikkelen en te
kwalificeren voor haar klanten Naast de toepassing van “conventionele” elektronica
vragen nieuwe toepassingen vaak ook om nieuwe oplossingen, zoals bijvoorbeeld:
• regelelektronica voor thermische control systemen in kleine ruimtevaartuigen
zonder ITAR-restricties;
• miniaturisatie van meet- en regelelektronica ten behoeve van:
o complexe windtunnelmodellen met roterende data/energie-overbrenging;
o onbemande, geschaalde luchtvaartuigen.
• digitale signaalverwerking ten behoeve van:
o radarsystemen (lucht- en ruimtevaart);
o vervanging van verouderde analoge elektronica door digitale technieken.
• onboard signaalprocessing in ruimtevaartuigen, op basis van ontwikkeling van
field-programmable gate array (FPGA)-technieken met toepassing in
ruimtewaardige elektronica;
• toepassing van commerciele elektronica in lucht- en ruimtevaarttoepassingen.

Omschrijving

Zowel de tendensen in de ruimtevaart (miniaturisatie van systemen met realtime,
digitale signaalprocessing) als in de luchtvaart (“More Electric Aircraft”ontwikkelingen) maken de vraag naar accurate kennis op het gebied van elektronica
prangend. Het instandhouden, vergroten en uitbreiden naar nieuwe gebieden van
deze kennis is dan ook van groot belang.
Op het gebied van de ruimtevaart-gerelateerde elektronicatechnologie is een aantal
specifieke lijnen te onderkennen voor het NLR. Deze lijnen betreffen de volgende
technologische gebieden:
1.
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Elektronische data/signaal verwerking: de focus van de kennis ligt op de
verwerking van data/signalen in de gehele keten: van meting door de sensor,
verwerking in front-end elektronica, downlink van de data, processing van de
data, en gebruik in een applicatie. Kennis van de gehele keten is hierbij belangrijk
om de bijdragen van de prestaties van de afzonderlijke elementen tot het geheel
te kunnen overzien. Kennis van de eindgebruiker-applicatie is belangrijk om in te
kunnen schatten hoe de afzonderlijke verwerkingselementen in de keten zijn aan
te passen. Ene specifiek element betreft de processing, bestaande uit een
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2.

3.

4.

Wetenschappelijke
artikelen

onboard gedeelte en een onground gedeelte. Een flexibele verschuiving van deze
processing tussen onboard versus onground is een belangrijk element.
Scopebepaling van ECSS-standaarden ten behoeve van kleine satellieten
(CubeSats): voor de markt van kleine satellieten, waaronder CubeSats, is het
belangrijk om een standaard vast te stellen, waarbij de huidige ECSSstandaarden voor grote satelieten als basis dienen;
Kennisontwikkeling van “key technologies” in de ruimtevaartelektronica:
- High Speed data interfaces;
- Ruimtewaardige componenten;
- Ontwikkeling van ruimtewaardig gekwalificeerde FPGA-technologie.
Engineeringmodel (“breadboard”) en prototype ontwikkeling voor ruimtevaartsystemen, zoals onboard computer(s) en thermal control systemen ten behoeve
vanverificatie van prestatiemetingen.

-

Distributed Real-time Automation and Control Host Multi-platform Executive (DRACHME)
Samenvatting
DRACHME is een realtime software kernel, specifiek ontwikkeld voor toepassing in een
windtunnelomgeving, zowel in windtunnelmodellen als in besturing van complete
windtunnels. Verdere uitbreiding van de DRACHME software kernel is voorzien voor
verbrede inzet in nieuwe applicaties. Naast de windtunnel Facility Management
System (FMS) applicatie kan DRACHME dan ook toegepast worden als data & control
systeem in embedded systemen, acceptatie-testsystemen en in informatiemanagementapplicaties. De applicaties bevorderen respectievelijk verdere integratie
in windtunnelmodellen, toepassing voor MRO-avionicatestsystemen en toepassing als
informatiedistributiesystemen in (militaire) netwerken van complexe systemen zoals
simulatoren.
Omschrijving
De werkzaamheden omvatten de doorontwikkeling van DRACHME om zo een generiek
Facility Management System (FMS) aan te kunnen bieden:

Wetenschappelijke
artikelen

• Integratie van dataprocessing en visualisatiesoftware;
• Implementatie van de MS Office interface ten behoeve van een
gebruiksvriendelijke interface en dataverwerking;
• Toevoegen van hardware drivers zodat commercieel verkrijgbare dataacquisitiesystemen kunnen worden toegepast;
• Verdere optimalisatie voor toepassing in netwerken met een groot aantal
connecties;
• Toepassing voor gebruik in embedded controller hardware.
-

Miniature Data Acquisition & Control System (miniDACS)
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. Het gevolg hiervan is een
grote toename van de hoeveelheid bekabeling (intern en extern) en potentieel meer
EM-interferentieproblemen. Onboard miniatuursystemen voor data-acquisitie en voor
besturing van actuatoren bieden hiervoor een oplossing. In de voorgaande jaren is
hiervoor een Technology Demonstrator gerealiseerd en met succes getest.
Doorontwikkeling naar meerdere reële toepassingen wordt nu voorzien.
Omschrijving
Doorontwikkeling van miniDACS omvat:
• Toepassing als generiek robuust miniatuur data-acquisitie- en control systeem
voor vliegtuigtechnologie-gerelateerde test beds, zoals (in toenemende TRL)
windtunnelmodellen, scaled aircraft models en testvliegtuigen. Specifiek:
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Verdere miniaturisatie en uitbreiding van het aantal sensoren voor gebruik in
windtunnelmodellen;
o Als basis voor toepassing in roterende modeldelen van windtunnelmodellen;
o Uitbreiding met functionaliteit ten behoeve van flight test instrumentatie in
scaled aircraft models.
• Integratie van DRACHME in miniDACS. DRACHME is een realtime software kernel,
specifiek ontwikkeld voor toepassing in een windtunnelomgeving, zowel in
windtunnelmodellen als in besturing van complete windtunnels;
• Onderzoek naar het verder verbeteren van het Contactless Power & Data System
(CPDS). Dit subsysteem verzorgt de overdracht van data en elektrisch vermogen
tussen niet-roterende en roterende onderdelen van het test bed.

Wetenschappelijke
artikelen

Er wordt gestreeft naar integratie van deze onderdelen en het bereiken van een hoger
TRL-niveau voor toepassing in operationele systemen.
-

Software defined radio
Samenvatting
Software-Defined Radio (SDR) wordt in toenemende mate ingezet voor
radiocommunicatie en ook voor radionavigatie. Ook voor direction-finding en
localisatie van stoorbronnen kan SDR worden ingezet.
Het NLR heeft in het verleden onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden
(en beperkingen) van Software-Defined Radio. Er is een SDR-implementatie van een
ILS-ontvanger (een specifieke avionicafunctie) op basis van een RTL SDR-dongle
gerealiseerd (zonder de benodigde certificatie hiervoor uit te voeren). Ook zijn
succesvolle proeven uitgevoerd op het gebied van detectie en localisatie van
interferentie. Hiermee is de haalbaarheid van dergelijke toepassingen in SDR
aangetoond (Proof of Concept).
Met dit project wordt een verdere benutting en uitbreiding van de SDR-kennis
beoogd. Hierbij is aandacht voor zowel de SDR-technologie als ook voor andere
toepassingen (naast de ILS-ontvanger).
Voor wat betreft de technologie is het plan meer ervaring op te doen met
commercieel beschikbare hardware (FPGAs en RF front-ends).
In de beoogde nieuwe toepassingen wordt SDR niet alleen voor ontvangst gebruikt,
maar ook voor het zenden van signalen.
Omschrijving
Ten behoeve van verdere kennisopbouw zal het volgende onderzoek uitgevoerd
worden:

Wetenschappelijke
artikelen

• Realisatie van een RF signaalgenerator die verschillende complexe en minder
complexe golfvormen kan produceren. Een dergelijke signaalgenerator kan ingezet
worden voor het testen van RF-apparatuur zoals satellietnavigatieontvangers.
Ook kan deze generator worden gebruikt voor het genereren van radarsignalen
(bijvoorbeeld voor een sense-and-avoid radar);
• Realisatie van SDR voor ontvangst en analyse radarsignalen. De benodigde
rekenkracht voor realtime analyse van de signalen is afkomstig van een
commercieel FPGA-platform;
• Implementatie van de ILS-ontvanger-applicatie op hardware die beter geschikt is
voor toepassing in een eindproduct.
-

Development of electric hybrid power train
Samenvatting
De vluchtduur van elektrische vliegtuigen is beperkt door de opslagcapaciteit versus
gewicht van Lithium-ion batterijen. Bijvoorbeeld, een drone zal ongeveer 10-15
minuten kunnen vliegen voordat de batterij leeg is. Commerciële Li-ion batterijen
worden geleidelijk verbeterd, maar dit gaat onvoldoende snel. Alternatieve elektrische
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opslag- en generatiesystemen zoals brandstofcellen worden wereldwijd bestudeerd
voor allerlei toepassingen. Voor mobiele toepassingen, zoals kleine elektrische
vliegtuigen, wordt verwacht dat de vraag naar langere vluchtduren de komende jaren
sterk zal toenemen en dat het NLR dan klaar zal moeten staan om aan deze behoefte
te voldoen.

Omschrijving

Er is een optimalisatiestudie uitgevoerd voor een hybride elektriciteitsvoorziening
voor kleine elektrische vliegtuigen op basis van brandstofcellen en batterijen. Hierbij is
gebleken dat het gewicht inclusief waterstofopslag de beperkende factor is en dat
systeem- en componentoptimalisaties nodig zijn.
Het doel is om door middel van het naspelen van vluchtprofielen (onder andere
fixed wing drones, helikoptermissies) met een test bench van 1 kW te identificeren
waar systeemoptimalisaties mogelijk zijn om gewicht te besparen. Hierbij wordt onder
andere gedacht aan:
•
•
•
•
•
•
•

Wetenschappelijke
artikelen

Hogere werkdruk ter verbetering van de efficiëntie van de brandstofcel;
Lichtgewicht compressor en klepjes;
Composiet hogedruk tankjes;
Waterstofopslag door middel van cryogene tankjes;
Elektronica voor de overdracht van elektrische energie tussen brandstofcel,
batterijen en elektromotor met de mogelijkheid van energieterugwinning;
Optimalisatie van de batterij;
Hoge temperatuur brandstofcel (optioneel).

Het resultaat is een advies voor de ontwikkeling van een opgeschaald systeem van
10-15kW.
-

Maintenance engineering
Samenvatting
Toolkit OMP Effectiveness – Gereedschappen om de effectiviteit van het operator
onderhoudsprogramma (OMP) te verbeteren.
Omschrijving
1. Over- en onder maintenance – Vaststellen van juiste onderhoudstaakintervallen.
Packaging van onderhoudstaken – Samenvoegen van taken in checks,
geoptimaliseerd op basis van het operatorprofiel, met de firma Quintiq.
2.

Wetenschappelijke
artikelen

Invloed gebruik op faalgedrag – Opbouwen van kennis over de invloed van het
operationeel gebruik van vliegtuigen op het toekomstig faalgedrag van systemen
en componenten.

-

Maintenance management
Samenvatting
Sustainment Operations Simulator – Workflow-based lab for Concept Development
and Experimentation (CD&E) of SusOps w/ focus on impact of aircraft availability /
mission readiness on (mission) Software Change Request (SCR) and Technical Design
Review (TDR).
Omschrijving
Personele middelen – Modelleren en simuleren van personeelsinzet voor
onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld Quantitative Risk Analysis (QRA)-studie en
MQ-9 studie).

Wetenschappelijke
artikelen

Availability – Modelleren en simuleren van de beschikbaarheid van een technisch
systeem op basis van mensen, middelen, methoden en materialen (4M).
-
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Maintenance technologie
Samenvatting
Supervisie op afstand – Toepassing van Augmented Reality (AR) voor het uitoefenen
van supervisie op onderhoudswerkzaamheden.
Planning tools – Toolkit for maintenance planning and scheduling to optimize resource
utilization an turn-around times.
Robot – Autonoom voertuig voor het verplaatsen van nuttige lading over, onder en
door vliegtuigen voor onderhoudswerkzaamheden.
Inspectors (for visual Inspections) – Robot payload module voor het autonoom
uitvoeren van visuele inspecties van vliegtuigen.
Engine Condition Trend Monitoring (ECTM) – Toolkit to trend engines post-flight and
initiate maintenance actions based on trends in a military environment .
Data analyses voor beschikbaarheid – Een Maintenance Prediction Toolkit voor het
monitoren, analyseren, diagnostiseren en prognostiseren van onderhoud.
Omschrijving

Opzetten van faciliteiten – Labs voor MRO onderzoek.
Supervisie op afstand – App design – Ontwikkelen van een applicatie voor het
uitvoeren van supervisie op afstand.
Process design and certification – Ontwerpen van een proces voor het uitvoeren van
supervisie op afstand en het certificeren van het gebruik van de applicatie in
combinatie met het proces.
Planning tools – Dataontsluiting – Ontwerpen en/of implementeren van een standaard
interface voor onderhoudsplanningsdata (near-realtime uit bijvoorbeeld SAP).
Onderhoudsdashboard – Ontwerpen en maken van een dashboard voor het bewaken
van de onderhoudsstatus en –planning.
Robot – Voorontwerp – Ontwerpen van de verschillende robotfunctionaliteiten
(modules: movement, navigation, anti-collision, control).
Inspectors (for visual Inspections) – Voorontwerp – Ontwerpen van verschillende
Inspector functionaliteiten.
Engine Condition Trend Monitoring (ECTM) – Trend algorithms – Op basis van de
ontwikkelde technieken ten behoeve van een eerdere haalbaarheidstudie een
demonstrator bouwen voor gebruik in een representatieve omgeving.
Data analyses voor beschikbaarheid – Data ontsluiting – Ontwerpen en/of
implementeren van een standaard interface voor onderhouds- en operationele data
uit uiteenlopende systemen (foutmeldcodes, Health and Usage Monitoring Systems
(HUMS) data, operationele vluchtgegevens, onderhoudsstatus, etc).

Wetenschappelijke
artikelen
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Opzetten van faciliteiten – MRO Data Science Lab – Inrichten van een data-analyse
omgeving met een data warehouse en analysegereedschappen (Quintiq en Cliqview);
DARE (Development AREna), voorheen Living Lab – TBD;
NLR Innovation Hangar @SPL – TBD.
-
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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
De samenbindende factor voor deze kennisgebieden is het SMARD (“Scale Model Aircraft Research & Development”)initiatief. Daarbij wordt in het kader van Clean Sky 2 een vliegend schaalmodel van een referentievliegtuig ontwikkeld
om innovaties op gebied van flight testing te kunnen valideren. Het ontwikkelen van een vliegend schaalmodel vergt
tegelijkertijd innovaties op het gebied van (luchtwaardigheids)certificatie. Naast Clean Sky 2 worden aanpalende
onderzoeksgebieden voorzien, zoals algemene kennisopbouw op het gebied van certificatie- en vliegproefondersteuning, en innovaties van meetmethoden en -technieken.
Buiten SMARD is er in dit hoofdkennisgebied aandacht voor Embedded Training Systems 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.

F.1

NLR-werkzaamheden

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification (SCALAiR)
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 eerdere jaren is gestart met het SMARD (“Scale Model Aircraft Research &
Development”)-initiatief: een vrijvliegend schaalmodel wordt gebruikt voor onderzoek
en ontwikkeling op verschillende gebieden.
Het Clean Sky 2-project SCALAiR omvat het bouwen, onderhouden, kalibreren en
kwalificeren van een geschaald vliegtuig. Doel van het geschaalde vliegtuig is het
valideren van scaled flight testing. Het geheel sluit aan bij de kennisopbouw met
betrekking tot onbemande vliegtuigen. Een “scaled model” is een onbemand toestel
dat gekwalificeerd moet worden. Certificatievraagstukken spelen een rol, maar ook
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Wetenschappelijke
artikelen

vliegtuigontwerp, flight controls, vehicle mangement, en grondstations.
-

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation
(NOVAiR)
Zie ook: KvB HTSM Future Concepts
Samenvatting
De eerste versie van instrumentatie voor scaled flight testing wordt samengesteld,
getest en toegepast in een schaalmodel van een Airbus A320.
Omschrijving
In dit project wordt een radicaal nieuw vliegtuigconcept ontwikkeld op basis van
hybride-elektrische voortstuwing. Daarnaast wordt binnen NOVAiR ook instrumentatie
ontwikkeld voor het uitvoeren van vliegproeven met geschaalde vliegtuigen.
Een nieuw concept wordt gevalideerd. Indien scaled flight testing voldoende is
gevalideerd, worden nieuwe vliegtuigconcepten en nieuwe technieken met behulp
van scaled flight testing gevalideerd.
Wetenschappelijke
artikelen
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation
(PropMat)
Zie ook: KvB HTSM Future Concepts
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 innovatieve methoden voor
vliegtuigvoorstuwing van TRL 4 naar TRL 6 te brengen. TRL 4 is onder andere bereikt
door voltooiing van de NLR-bijdragen aan het Clean Sky SWFA-project.

Wetenschappelijke
artikelen

Het NLR zal vaststellen ten aanzien van welke aspecten vliegproeftechnieken verder
zullen worden ontwikkeld voor toepassing tijdens het testen en geven van
demonstraties van de innovatieve vliegtuigmotoren.
-

Certification Support – kennisontwikkeling
Samenvatting
Klanten vragen steeds vaker advies over certificatietrajecten en methodieken,
ook voor deelcomponenten van vliegtuigen. Het NLR moet deze kennis verwerven om
klanten van dienst te kunnen zijn.
Omschrijving
Door het NLR ondersteunde internationale klanten vragen support om hun producten
wereldwijd te certificeren. Dit betreft zowel informatie over wat ze per autoriteit aan
gegevens moeten aanleveren, alswel een stappenplan om complexe avionicasystemen
in samenhang met een vliegtuig te certificeren. Daarom wordt kennis opgebouwd van
de internationale regelgeving en van de onderlinge verschillen voor wat betreft
werkwijze van de autoriteiten. Door certificatietrajecten te ondersteunen wordt deze
kennis en ervaring “on-the-job” verworven en wordt aan de nodige tooling gewerkt
om het werk van de certificatie(verificatie) engineers efficiënter te maken.
Wetenschappelijke
artikelen
Flight Test Support – kennisontwikkeling
Samenvatting
“Flight Testing” is een middel om compliance/bewijs/onderzoeks-data te vergaren.
Alle processen en producten ten dienste van “Flight Testing” vallen onder het domein
van Flight Test Support (FTS). In de breedte bestrijkt dit het vertalen van eisen,
het uitwerken van flight test plannen tot het op maat realiseren van oplossingen voor
vliegproefinstrumentatie en voorzieningen, en natuurlijk de uitvoering van
vliegproefprogramma’s gevolgd door data-analyse.
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Omschrijving

Het NLR beschikt over een optimale combinatie van kennis (technologie, eisen,
processen) en faciliteiten (researchvliegtuig, certificatie tools en vliegproef/
testsystemen). Om voor klanten een aantrekkelijke partner te blijven is de komende
jaren aandacht nodig voor:
•
•
•

Wetenschappelijke
artikelen

Scaled model flight testing (SMARD, SCALAiR, NOVAiR);
Operationeel toepassen van zogeheten “non-intrusive” meetoplossingen;
Operationeel toepassen van compacte en autonome meetsystemen.

Er zal in FTS-kennisopbouw geïnvesteerd worden door het organiseren van een in-huis
training “Operational Aircraft Performance and Flight Test Practices” en het aandacht
besteden aan “Flight Testing Unmanned Aircraft Systems – Unique Challenges”.
Er zijn plannen om in 2018 het Society of Flight Test Engineers (SFTE) European
Chapter (EC)- symposium te organiseren bij het NLR in Amsterdam.
Het NLR is gevraagd als gastheer op te treden voor de NATO STO lecture series over
“store separation” in mei 2018.
-

Embedded Training Systems – kennisontwikkeling
Samenvatting
Uitbreiding van het Embedded Training-systeem met sensoren die (optische of
infrarood) lange afstandsbeelden in de cockpit presenteren, 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
kennisontwikkeling ligt op “Within Visual Range”-aspecten en hoe dit te
implementeren in het Embedded Training-systeem; 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.
Wetenschappelijke
artikelen
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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).

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
ondersteuning bij haar operationele taken; via het smart specifier, buyer, user principe. De focus ligt op
analysemethoden en –modellen ten behoeve van de tactische inzet van vliegtuigen, de eisen te stellen aan defensieve
en offensieve wapensystemen en toepassing van kunstmatige intelligentie bij missieplanning. De Nederlandse
overheid kan hierbij launching customer dan wel initiator zijn van deze grote investeringsprojecten (F-35). Dit komt
terug als prioriteit in de door de topsectoren opgestelde maatschappelijke uitdaging MU 7. De veilige samenleving.
Een andere toepassing van deze uitdaging voor Defensie ligt op het gebied van ruimtevaartapplicaties: Defensie maakt
in toenemende mate gebruik van satellietinformatie; NLR-werkzaamheden op dit terrein vallen onder
sleuteltechnologie ST H. Ruimteonderzoek.
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De werkzaamheden betreffen: Weapon Engagement Simulation Tool , Threat Reference Manual, Technology Watch,
Digital Electronic Attack test Facility, Luchtwaarnemingsconcepten, Conformal Load-bearing Satcom Array Antenna
Structures, en Low Observable Technologies.

G.1

NLR-werkzaamheden

Threat Reference Manual (TRM)
Samenvatting
Het doel is het verder ontwikkelen van het Threat Reference Manual (TRM) om deze
voor verschillende Defensieonderdelen in te kunnen zetten en om TRM-interfaces te
ontwikkelen passend bij de behoeftes van de diverse Defensieonderdelen. Dit betreft
zowel TRM als eindproduct als een omgeving om invoer buiten het NLR mogelijk te
maken. Einddoel is een TRM die via een centrale server aangeboden wordt en waar
ook door meerdere partijen – gecompartimenteerd waar nodig (need to know) –
invoer mogelijk is, zodat TRM integraal up-to-date gehouden kan worden.
Omschrijving
Dit project onderzoekt hoe de TRM-omgeving kan aansluiten bij de meeste Defensieonderdelen zonder het need to know principe geweld aan te doen. Een deel van de
kennis in de database mag gedeeld worden met alle TRM-gebruikers, maar veel delen
moeten gecompartimenteerd worden.
De huidige interface is nog niet volledig ingericht op één werkomgeving waar de
gebruiker alles dicht bij elkaar kan vinden. Juist met veel Defensie-brede gebruikers
zijn uniformiteit en een meer intuïtieve omgeving waarbij alles in dezelfde ingang is te
bereiken zeer wenselijk. Het gaat dan om tekst, dynamische tabellen, de database zelf
en interactieve figuren die prestaties van dreigingssystemen laten zien afhankelijk van
de gebruikersgroep en de huidige operationele snelheden, hoogtes en andere
configuratiekenmerken.
De huidige database heeft het probleem dat er steeds een volledige release moet
worden uitgegeven om alle updates bij de verschillende gebruikers te krijgen.
Een oplossing die onderzocht zal worden, is om TRM op een centrale geclassificeerde
Defensie-server te draaien die tot hoog geclassificeerde data mag bevatten. Deze kan
dan door alle Defensieonderdelen met behoefte aan dreigingsinformatie worden
gebruikt. De informatie kan op deze server met grote regelmaat en op korte termijn
up-to-date worden gebracht, waarbij alle gebruikers altijd de nieuwste informatie
zien. Kennisopbouw is nodig over hoe een live systeem vanuit het NLR up-to-date
gehouden kan worden zonder dat de vele gebruikers daar last van hebben.
De huidige modules leveren nog geen informatie aan plannings- en debrief-applicaties,
er zal onderzocht moeten worden of dit voor de verschillende onderdelen haalbaar is
via interfaces. Kennisopbouw is nodig over waar en hoe deze applicaties met TRMdata gevoed kunnen worden.
De verwachting is dat er invoer van TRM op meer locaties zal gaan plaatsvinden,
waar vervolgens een synchronisatie met de centrale database moet plaatsvinden.
Om een betrouwbare synchronisatie mogelijk te maken is eveneens kennisopbouw
nodig.
Wetenschappelijke
artikelen
Digital Electronic Attack test Facility (DEAF)
Samenvatting
Dit onderzoek is bedoeld om de kennis te vergaren die nodig is om Defensie op het
gebied van geavanceerde radar jammers en radartechnologie te kunnen blijven
ondersteunen bij haar operationele en technische vraagstukken. Speerpunt hierin is
de ontwikkeling van een testfaciliteit voor state-of-the-art tegenmaatregelen:
Digital Electronic Attack test Facility (DEAF). Het concept DEAF heeft zijn operationele
waarde al bewezen. Om de toepassingsmogelijkheden voor Defensie verder uit te
breiden is er behoefte aan kennisopbouw op diverse (fundamentele) gebieden.
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

DEAF is gebaseerd op het concept van Software-Defined Radio (SDR), waarbij met
behulp van commerciële Radio Frequency (RF)-componenten en Digital RF Memory
(DRFM)-modules elektro-magnetische signalen kunnen worden ontleed, bewerkt en
geproduceerd. In de context van Elektronische Oorlog Voering (EOV) zijn de volgende
relevante innovaties geïdentificeerd:
 Technology watch: de RF-bandbreedte (AD-conversie), digitale resources (FPGA)
en complexiteit nemen in snel tempo toe, waarbij architecturen en interfaces
voortdurend veranderen. Ten behoeve van DEAF (toepassingen) worden nieuwe
componenten getoetst aan voorziene toepassingen. Hierbij wordt samengewerkt
met zusterinstituten bij NAVO-partners;
 RF front-end design: ontwikkelen van kennis ten behoeve van (zuivere) RF up en
down conversie in breedbandige toepassingen (verlagen spurs, distortion en
harmonischen);
 Hardware-In-the-Loop (HIL)-simulatie: het toepassen van DRFM-modules ontsluit
potentieel de mogelijkheid van realistisch (signaalniveau) simuleren van
engagement of battlespace scenarios; emuleren van EA (jammer) en sensor
(radar)-processen;
 Multi-spectral meetinstrument: SDR biedt potentie om DEAF in te richten als
meetinstrument ten behoeve van ESM, signaturen en verificatie van
rekenmodellen;
 Airborne DEAF: feasibility studie naar een airborne DEAF-concept als onderzoeksen trainingsmiddel.
-

NLR Battlelab Use Cases
Samenvatting
Een NLR Battlelab zal invulling geven aan vraagstukken op het gebied van
Concept Development & Evaluation (CD&E), zowel op tactisch als op operationeel.
Het NLR Battlelab sluit daarbij direct aan op een CLSK-behoefte en zal tevens dienen
als voorportaal van een CLSK Battlelab. Bovendien kan een Battlelab gebruikt worden
door andere gebruikers, zoals buitenlandse partijen, bedrijven en civiele
veiligheidsinstanties.
Omschrijving
Door middel van het samenbrengen van mensen en middelen zoals tools en
faciliteiten in een relevante omgeving kunnen complexe concepten worden
ontwikkeld en beproefd. Het geheel is daarbij meer dan de som van de individuele
componenten. Naast onderwerpen op tactisch niveau zal een Battlelab ook
vraagstukken op operationeel niveau kunnen beantwoorden.
De komende periode (2018-2021) zal op basis van zogenaamde Use Cases gebruik
worden gemaakt van het Battlelab. Per Use Case zullen diverse mensen en
componenten worden samengebracht en zal er een test- en evaluatieplan worden
opgesteld. De samenstelling verschilt per Use Case. Door middel van het doorlopen
van de Use Cases zal het NLR een positie verwerven op het gebied van CD&E ten
behoeve van onder andere behoeftestelling, selectie, inzet, voortzettingsvermogen,
informatievoorziening, interoperabiliteit, training, enzovoorts. De Use Cases zullen tot
stand komen en uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met CLSK.
Op korte termijn worden de volgende Use Cases uitgewerkt:
 Tactische Use Case;
 Operationele ISR Use Case met een focus op Informatie Gestuurd Optreden (IGO);
 Operationele Suppressing Enemy Air Defenses (SEAD) / Destruction of Enemy Air
Defenses (DEAD) Use Case.
Bij deze Use Cases zullen op het NLR aanwezige componenten zoals, TRM, VBS, F4S,
X LAB, VBS3, STK, STAGE, Smart Bandits, PFPS, CELESTE, ArcGIS, enzovoorts, worden
geïntegreerd. Bij het opzetten van de experimenten wordt veelvuldig gebruik gemaakt
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Wetenschappelijke
artikelen
Technology Watch
Samenvatting

Omschrijving

van de op het NLR aanwezige kennis en ervaring met het uitvoeren hiervan. Hiermee
wordt invulling gegeven aan relevante kennisopbouw bij het NLR.
-

Het doel is om technologische ontwikkelingen te volgen die de inzet van het
luchtwapen in de toekomst zouden kunnen beïnvloeden. Door het monitoren van
deze innovaties kan er onder andere gericht invulling worden gegeven aan
toekomstige kennisopbouwprogramma’s. Dit wordt bereikt door het bijhouden van
open bronnen en het bijwonen van congressen en symposia. Een goede kennis van de
mogelijke toepassing van deze nieuwe technologieën binnen Defensie is noodzakelijk
om de ontwikkelen goed te kunnen duiden.
Door het monitoren van deze innovaties kan er onder andere gericht invulling worden
gegeven aan toekomstige kennisopbouwprogramma’s. Dit wordt bereikt door het
bijhouden van open bronnen en het bijwonen van congressen en symposia. Een goede
kennis van de mogelijke toepassing van deze nieuwe technologieën binnen Defensie is
noodzakelijk om de ontwikkelen goed te kunnen duiden. Het project is een NLR-breed
onderwerp waarbij alle NLR-divisies kunnen aanhaken.
Mogelijke onderwerpen: UAS, plasma aerodynamics, stealth & combustion, combat ID,
UAV fighting, all-electric aircraft, hybrid rockets, high energy lasers, high power
microwaves, fluidic thrust vectoring, quantum computing, artificial intelligence,
micro & nano satellites, hypersonic vehicles and projectiles, imaging infrared,
millimeter wave radar, nanotechnology, hit-to-kill missiles, military spacecraft,
additive manufacturing (3D printing), adaptive cycle engine technology,
morphing wings, cognitive radar, bistatic & passive radar, Time Difference of Arrival
(TDOA) & Frequency Difference of Arrival (FDOA) geo-location.

Wetenschappelijke
artikelen

Daarnaast relevante ontwikkelingen in de ruimtevaart, en het gebruik van de
ruimtevaart te identificeren, samen te vatten en mogelijke aanknopingspunten vast te
stellen voor: de kennispositie van het NLR, het gebruik van ruimtevaartinfrastructuur
door Nederlandse overheden en nieuwe kansen voor de Nederlandse economie.
-

Luchtwaarnemingsconcepten - Federated Processing, Exploitation and Dissemination (F-PED)
Samenvatting
Uitwerking van het Federated Processing, Exploitation and Dissemination (F-PED)
concept met nadruk op de al dan niet centrale aansturing van de diverse PEDeenheden. Alternatieven voor een effectieve samenwerking worden hierbij
onderzocht, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen in het kader van
‘willing to share’ en ‘need to share’.
Omschrijving
In de huidige concepten van verdeling van werk over beschikbare eenheden is een
apart (NATO) proces ontwikkeld voor de vergaring van data (beeld, communicatie,
EM-straling, ..) door het tasken van specifieke verkenningseenheden zoals onbemande
vliegtuigen. In het grondstation van deze eenheden wordt de sensordata omgewerkt
tot gelokaliseerde data (bijvoorbeeld met coördinaten voor ieder tijdstip).
Tevens wordt de eerste filtering toegepast om inadequate data (bijvoorbeeld foto’s
van wolken) te verwijderen. Echter, steeds meer blijkt dat de hoeveelheid data die
overblijft te groot is om met eigen middelen verder te verwerken tot de benodigde
informatie. Hiertoe is op NATO-niveau het concept bedacht om andere eenheden te
kunnen tasken met de verwerking van (delen van) de dataset, het zogeheten F-PED
proces. Voor het delen van de datasets worden Coalition Shared Databases (CSD’s) c.q.
equivalenten gebruikt.
Problemen die hierbij optreden betreffen enerzijds de gevoeligheid van de data
(niet alles is deelbaar met iedereen) en anderzijds het punt dat een bevriende natie
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niet de sources van de eigen natie kan tasken aangezien er vaak geen hiërarchische
verhouding is. Ten tijde van grootschalige oefeningen en in oorlogssituaties wordt hier
pragmatisch mee omgegaan.

Wetenschappelijke
artikelen

Een alternatief concept gaat uit van het verzoeken tot assistentie. In dit geval wordt
zowel de data als de benodigde analyse beschikbaar gemaakt, waarbij de eenheid die
tijd/effort/expertise over heeft het verzoek kan oppakken. De publiceerbaarheid van
de data (veiligheidsoverwegingen) hangt hierbij af van zowel gevoeligheid en urgentie
van de benodigde analyses, en zal dynamisch moeten worden bepaald. Kwaliteit van
de analyses, c.q. constateringen in afwijkingen van het verwachte, en het vervolgens
bijsturen, zal leiden tot verbeterde communicatieafspraken (en dus ook
mogelijkheden tot standaardisatie).
Onderzocht wordt of zo’n gedecentraliseerd systeem tot goede resultaten kan leiden
voor effectieve inzet van eenheden en wat hierbij de minimale randvoorwaarden zijn.
-

Conformal Load-bearing Satcom Array Antenna Structures (CLSAAS)
Samenvatting
Het doel van dit onderzoek is om een Ku-band zend- en ontvangantenne te
ontwikkelen die wordt geïntegreerd in de romp van een Unmanned Aerial Vehicle.
Omschrijving
Door deelname aan de review van het ontwerp en de fabricage van de geïntegreerde
Ku-band antenne, en door het testen hiervan, zal het NLR kennis opbouwen
betreffende de mechanische, thermische en elektromagnetische aspecten van een
geïntegreerde Ku-band antenne. Deze kennis kan worden gebruikt bij andere
projecten op het gebied van antenne-integratie.
Wetenschappelijke
artikelen
Low Observable Technologies
Samenvatting
Bij aanschaf van materieel voor Defensie zal in toenemende mate gelet worden op de
elektromagnetisch (EM) eigenschappen van materialen, structuren en antennes in
verband met low-observability voor vijandige radars. Voor het maken van
verantwoorde keuzes in materieelinvesteringen is EM-kennis van nieuwe radarabsorberende materialen en structuren nodig.
In een voorafgaand project heeft het NLR gewerkt aan de ontwikkeling van radarabsorberende foams en radar-absorberende honeycombs. Ook heeft het NLR
modellen ontwikkeld voor foams met magnetische micro-deeltjes en honeycombs met
Spit-Ring-Resonators. Deze modellen zijn gebruikt voor het ontwerp van samples en
vervolgens heeft NLR de radar-absorberende eigenschappen van deze samples
geverifieerd.

Omschrijving
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Als voortzetting wil het NLR onder andere werken aan toepassing van Low Observablematerialen op UAVs. Het doel van het onderzoek is om kennis op te bouwen over het
ontwerpen en analyseren van stealth UAVs. Om een vleugel stealth te maken wordt
door toepassing van radarabsorberende materialen de scattering door de voor- en
achterrand van de vleugel gereduceerd. In de vleugel van kleine UAVs kan een
forward looking radar array-antenne zijn geïntegreerd. Deze antennes moeten worden
verborgen achter een radome met stealth eigenschappen.
Er zullen simulatie tools worden ontwikkeld voor het ontwerp van stealth UAVvleugels en stealth radomes voor de vleugelvoorrand. Een stealth UAV vleugel zal
worden ontworpen, gefabriceerd en de RCS-eigenschappen hiervan zullen worden
gemeten. Ook zullen specifieke meetmethoden worden ontwikkeld voor RCSmetingen op stealth structuren en materialen.
De stealth vleugel kan worden gedemonstreerd op een UAV zoals beschikbaar bij het
NLR. De simulatie tools kunnen worden toegepast op een CAD-model van een Reaper
UAV.
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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.
2.

Thermal Control Systems;
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.
Ruimtevaartsystemen spelen een rol als sleuteltechnologie (ST H. Ruimteonderzoek) bij invulling van de strategische
doelstelling “Operationele veiligheid” (Defensie: afnemer van satellietdata) van de maatschappelijke uitdaging MU 7.
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De veilige samenleving. Relatief nieuw is de ontwikkeling van kleine, goedkope nanosatellieten met een volume van
1-10 liter. Nederland heeft daarin een goede uitgangspositie; NLR-activiteiten vallen onder sleuteltechnologie
ST H. Ruimteonderzoek.
Tenslotte vindt op het NLR ook kennisopbouw plaats die niet tot het hoofdkennisgebied “Ruimtevaartsystemen”
behoort, maar wel significante relevantie heeft voor de ruimtevaart:
1.

Structures & Materials;

2.

Antenna’s and RF systems.

H.1

NLR-werkzaamheden

Analyse van Satelliet Navigatie Signaal-verstoringen
Samenvatting
Het NLR is het kenniscentrum voor satellietnavigatie in Nederland, zowel voor
systeemtechnologie als ook downstream gebruik. Het NLR specialiseert zich daarbij 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.

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

Het doel van dit project is om deze kennispositie verder uit te bouwen 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,
Single European Sky (SES), nieuwe secure services die door Galileo beschikbaar komen
(Public Regulated Service (PRS), Open Service authenticatie).
1. Kennisopbouw van de verstoringen op GNSS-signalen (bijvoorbeeld jamming,
spoofing): analyse van de prestaties, tegenmaatregelen. Er wordt onderzoek
gedaan naar de definitie van een GNSS-software receiver en realtime monitoring
tool waarmee de prestatie kan worden geanalyseerd in geval van verstoringen en
de inzet van tegenmaatregelen. In 2017 zijn meerdere interferentie-monitoringcampagnes uitgevoerd langs de snelweg A10 en in de buurt van Schiphol.
Tijdens dit soort campagnes wordt veel kennis opgedaan over het eigenschappen
van interferentiesignalen en de gevoeligheid van verschillende receivers voor
verstoringen. Dit onderzoek richtte zich met name op de open signalen van Galileo
en GPS, in de komende periode wordt de focus voor dit onderzoek gelegd op de
beveiligde signalen (Galileo PRS en GPS P(Y) code);
2. NLR-locatie Flevoland is een uniek terrein waar in het veld verificatie- en validatietesten van GNSS-ontvangers kunnen worden uitgevoerd: het GNSS field lab van
het NLR. Dit terrein onderscheidt zich door de variatie in omgeving (bebossing
evenals open veld). Daarnaast is er standaard een no-fly zone tot 1500 ft actief
boven de NLR locatie Flevoland. In dit project wordt kennis opgebouwd over
validatie- en certificatieprocedures voor GNSS-ontvangers. Tevens worden
testconcepten in het open veld onderzocht voor het verifiëren en valideren van
GNSS-ontvangers voor kritische toepassingen.
Een paper voor European Navigation Conference (ENC) 2018 bevattende de resultaten
van monitoring en analyse campagnes.

Technology transfer Realtechnologie pump
Samenvatting
Technologietransfer van een centrifugaalpompsysteem naar het NLR.
Omschrijving
Het NLR is in Europa key player in mechanisch gepompte systemen. Om de leveranties
van Europese pompen veilig te stellen wordt de kennis in drie stappen overgedragen
aan het NLR, zodat de produktie voor grote spelers in de ruimtevaartmarkt geen
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supply chain probleem oplevert. De overdracht van kennis omvat:
•
•
•

Wetenschappelijke
artikelen

Manufacturing pump parts and pump integration;
Pump performance testing;
Pump design adaptations and pump design.

Verder zal het motorgedeelte van de pomp worden ontwikkeld, zodat het goed
aansluit op de Motor Drive Electronics. Deze optimalisatie is van cruciaal belang voor
een efficiënte pompontwikkeling.
-

Collaborative Payload Computing for Constellations
Samenvatting
Kleinere satellieten winnen aan populariteit ten opzichte van grotere satellieten.
Dit komt omdat kleinere satellieten veelal ontworpen kunnen worden met slechts één
einddoel (terwijl grote satellieten een range aan eindapplicaties heeft en daarmee een
scala aan instrumenten).
Grote satellieten kunnen alleen worden ‘gehandled’ door grote organisaties als ESA en
Airbus; kleine satellieten daarentegen worden ontworpen door flexibele SMEs.
Dit opent nieuwe perspectieven en vergt nieuwe manieren van ontwerpen,
onder andere is er een vraag naar innovatieve manieren van dataprocessing.

Omschrijving
Wetenschappelijke
artikelen

Groot nadeel van kleinere satellieten is namelijk de gelimiteerde rekenkracht en het
volume. Constellaties van kleinere satellieten, en daarmee ook de mogelijkheid tot
distributie van rekenkracht over de verschillende platformen, zijn daarop het
antwoord.
Dit onderzoek gaat concepten ontwikkelen voor gedistribueerde rekenkracht, met de
ketenbenadering (van sensor tot eindtoepassing) als startpunt.
-
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Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden

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

Bewaken van corrosie met sensoren (oranje elementen) in de NH90

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.
De transport- en mobiliteitssector in Nederland speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en als testcase voor
nieuwe technologieën, zoals autonoom vliegen – zie bijvoorbeeld het project “Kennisopbouw Samenwerkende
autonoom vliegende sensorplatformen” in dit KaV-programma. Dit is een door de topsectoren geformuleerde
prioriteit van maatschappelijke uitdaging MU 6. Mobiliteit en Transport. Digitale veiligheid (cyber security) is een
strategische doelstelling in de maatschappelijke uitdaging MU 7. De veilige samenleving – het project “Kennisopbouw
Cybersecurity in Europees verband” in dit programma besteed hieraan aandacht. De NLR-activiteiten op het gebied
van sensoren (Horizon 2020-projecten RIHMA, SAFEBOND, ACACIAS, Kennisopbouw Samenwerkende autonoom
vliegende sensorplatformen) hebben raakvlakken met sleuteltechnologie ST I. Meet- en detectietechnologie.
In het kennisgebied “Levensduurbewaking en onderhoud van vliegtuigen” (AV.1.A) ligt de nadruk op kennisopbouw
van Structural Health Monitoring (SHM)-systemen: het verbeteren van het onderhoud aan civiele vliegtuigen door
middel van de ontwikkeling van een specifieke SHM-architectuur en het onderzoek met behulp van SHM aan
lijmverbindingen. In het kennisgebied “Computational Mechanics and Simulation Technology” (AV.1.C) ligt de nadruk
op vernieuwende virtuele modellen voor vliegtuigonderdelen die met nieuwe materialen en productietechnieken
worden gemaakt. In het kennisgebied “Collaborative Engineering and Design” (AV.1.D) wordt speciale aandacht
geschonken aan de gevolgen en noodzaak van Cyber Security voor vlieg- en ruimtevaarttuigen en voor de identificatie
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en ontwikkeling van Big Data-applicaties gericht op de verbetering van de kwaliteit in het maakproces. Voor beide
laatst genoemde kennisgebieden geldt dat er ook kennis wordt opgebouwd in PPS-projecten waarin het NLR TKItoeslag aanwendt.

I.1

NLR-werkzaamheden
Horizon 2020 /Clean Sky 2-project: Process and Methods for End-2-End Maintenance Architecture
development and demonstrations and solutions for technology integration (DEMETER)
Zie ook: KvB HTSM Maintenance, Repair en Overhaul (MRO)
Samenvatting
In het kader van dit onderzoeksproject wordt kennis opgebouwd voor het verbeteren
van het onderhoud aan civiele vliegtuigen door middel van Structural Health
Monitoring (SHM)-systemen.
Omschrijving
In dit project gaat het NLR de kennis uitbreiden en toepassen op het gebied van
verificatie- en validatieprocessen met betrekking tot de onderhoudsarchitectuur voor
civiele vliegtuigen.
Voorts is het NLR betrokken bij het verder ontwikkelen van een SHM-systeem voor
schadedetectie in metalen en composieten vliegtuigconstructies gebaseerd op
optische vezels en bij het opzetten van een concept Condition Based Maintenance
(CBM)-benadering voor efficiënter conditiegedreven onderhoud aan vliegtuigen
waarin de SHM-informatie zal worden gebruikt.
Wetenschappelijke
artikelen
Horizon 2020-project: Mobility for Growth Development of a Retrofittable Integrated condition-based and
predictive Health Management Architecture (RIHMA)
Samenvatting
Het doel van dit onderzoek is om een health monitoring architectuur (hardware/
software) te ontwikkelen voor bestaande civiele vliegtuigen. Een dergelijk architectuur
is een noodzakelijke schakel voor het succesvol kunnen toepassen van
structural health monitoring systemen.
Omschrijving
In dit project gaat het NLR haar bestaande kennis en kunde op dit gebied voor militaire
vliegtuigen aanpassen en uitbreiden voor toepassing op civiele vliegtuigen. Dit heeft
met name betrekking op de data processing die door diverse sensornetwerken
worden gegenereerd zowel onboard als on-ground. Verder zullen mogelijke
problemen van certificatie van een dergelijke architectuur worden onderzocht en zal
het NLR de verificatie- en validatieprocessen opzetten en uitvoeren voor het toetsen
van de uiteindelijke verbeteringen binnen het gehele project.
Wetenschappelijke
artikelen
Horizon 2020-project: Smart efFEctive BONDed composite structures (SAFEBOND)
Samenvatting
Het consortium wil de gelijmde verbinding in composieten vliegtuigconstructie tot
gecertificeerde techniek ontplooien. Eén van de grootste uitdagingen hierin is het
effectief kunnen inspecteren van de lijmverbinding. Het NLR wil met een combinatie
van verschillende geïntegreerde sensoren (optische vezels, piezo-elektrische
transducers) de inspectie van de kwaliteit van de lijmverbinding betrouwbaarder doch
sneller uit kunnen voeren.
Omschrijving
Het doel van het project SAFEBOND is gedefineerd als:
Het tot stand brengen van technisch kader waarbinnen het ontwerpen, beoordelen en
implementeren van een gelijmde verbinding in een composiet vliegtuigconstructie kan
plaatsvinden, zodat de veiligheid, efficiëntie en kostenreducerend ontwerp worden
bevorderd.
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Wetenschappelijke
artikelen

Een belangrijk onderdeel hierin is het kunnen identificeren van een falende
lijmverbinding. Structural Health Monitoring (SHM)-technieken zijn mogelijk een
interessante oplossing hiervoor. Het NLR wil samen met andere (Nederlandse)
partners onderzoeken welke technieken meest effectief kan zijn, rekening houdend
dat het systeem ook gecertificeerd zal moeten worden.
Eerst zal een inventarisatie gemaakt worden van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van SHM. Hieruit zal een aantal technieken verder uitgewerkt worden op een
representatief proefstuk met verschillende schades. De resultaten van deze stap zal de
ontwerper beter beeld geven welke schadesoorten, -locatie en -grootte de SHMtechniek kan detecteren.
-

H2020-project: Value impact a holistic assessment and analysis approach (ATHENA)
Samenvatting
Voor disruptieve vliegtuigconcepten is er een gebrek aan integratieprocedures,
methoden en ervaring. Nieuwe engineering aanpakken moeten alle disciplines
integreren en zorgen voor een nauwe samenwerking in de toeleveringsketen.
Productontwerp- en fabricagemogelijkheden moet gezamenlijk beschouwd worden.
Omschrijving
Traditioneel, en zoals bevestigd in veel recente onderzoeksprojecten, levert
MultiDisciplinaire Optimisalisatie (MDO) Pareto-optimale ontwerpen of zelfs een enkel
ontwerp. Echter, voor niet-conventionele, sterk geïntegreerde ontwerpen zoals in
nieuwe vliegtuigconcepten zijn er grote onzekerheden die een uitbreiding van MDOmethodieken vereisen naar zogenaamd set-based design, waarbij de ontwerpruimte
juist zo lang mogelijk groot wordt gehouden.

Wetenschappelijke
artikelen

In ATHENA wil het NLR de kennis opbouwen hoe zo’n set-based design proces in de
toeleveringsketen ondersteund kan worden en ook al tijdens voorontwerp rekening
gehouden kan worden met de mogelijkheden en beperkingen van maakmethoden
voor constructieve onderdelen. De kennisopbouw richt zich op uitbouw en
ontwikkeling van methoden voor de geavanceerde optimalisatie passend bij set-based
ontwerp, de samenwerkingsaspecten in de toeleveringsketen (waaronder de
connectie met de business workflows van KE-Works), het in voorontwerp meenemen
van maakmethoden (bijvoorbeeld additive manufacturing) en wat IT-technologie als
big data analytics daarbij kan betekenen. De methodenontwikkeling zal passend
worden bij de realistische industriële use cases van ATHENA en op deze wijze ook
gevalideerd worden.
-

H2020-project: Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)
Samenvatting
Het doel van ACASIAS is om bij te dragen aan de vermindering van het energieverbruik
van toekomstige vliegtuigen door de aerodynamische prestaties te verbeteren en door
de integratie van nieuwe efficiënte aandrijfsystemen, zoals Contra-Roterende Open
Rotor (CROR) motoren, te vergemakkelijken.
De aerodynamische prestaties worden verbeterd door de conforme en structurele
integratie van antennes. De installatie van CROR-motoren wordt vergemakkelijkt door
de installatie van een ASAC-systeem (Active Structural Acoustic Control) in de romp.
De integratie van een dergelijk systeem in rompwandpanelen zal irritant geluid van
CROR-motoren in de cabine reduceren.
Het onderzoek in het ACASIAS-project richt zich op uitdagingen die te maken hebben
met ontwikkeling van vliegtuigstructuren met multifunctionele mogelijkheden.
In ACASIAS wordt gewerkt aan vier innovatieve structuren:
1. Een composiet paneel met ortho-grid verstijving voor de integratie van Ku-band
antennetegels ten behoeve satellietcommunicatie. Het NLR ontwikkelt een
fabricagemethode om geautomatiseerd verstijfde ortho-grid panelen te fabriceren
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Omschrijving

door middel van Automated Fibre Placement waarbij geen extra tooling nodig is
bij fabricage. Op deze manier kunnen de kosten van het composietfabricageproces
aanzienlijk omlaag gebracht worden. Hierbij zullen antenne-elementen in de
structuur geïntegreerd worden om de aerodynamische prestaties van vliegtuigen
te verbeteren;
2. Een rompwandpaneel met geïntegreerde sensoren, actuatoren en bedrading voor
het verminderen van CROR-cabinegeluid;
3. Een winglet met een geïntegreerde VHF-antenne op een flexibele Printed Circuit
Board;
4. Een Glare-paneel met een geïntegreerde VHF-communicatie-slotantenne.
Het NLR is betrokken bij ontwerpkeuzes en het evalueren van testresultaten.
Het NLR zal in dit project kennis opbouwen over:
• Geavanceerde concepten voor aerostructures met geïntegreerde antennes,
sensoren en bedrading;
• Structurele integratie van antennes in vliegtuigstructuren, zoals een composiet
rompwandpaneel, een Fibre Metal Laminate (FML) rompwandpaneel en een
composiet winglet;
• De prestaties van structureel geïntegreerde antennes in vergelijking met gewone
antennes die buiten de romp uitsteken;
• Reductie van brandstofgebruik en CO2-NOx-uitstoot door integratie van antennes
in de vliegtuigstructuur;
• Multidisciplinaire ontwikkeling van smart aerostructures.

Wetenschappelijke
artikelen

Het NLR zal bijdragen aan het ontwerp van de innovatieve geïntegreerde antennes
(VHF, L-band, Ku-band).
Bestaande kennis op het gebied van iso/orthogrid en ribverstijving, zoals eerder in de
projecten LOCOMACHS en MAAXIMUS opgebouwd, zal worden uitgebreid. Dit zal
gedaan worden in samenwerking met CIMNE en zal onder andere bestaan uit opbouw
van een parametrisch model en detailsimulaties van de grid kruisingen.
Het NLR zal fabricageproeven doen om het geautomatiseerde productieproces voor
verstijfde panelen te verbeteren om hiermee specifieke productdetails te realiseren.
Het doel is naast integratie van antennes ook reductie van gewicht en validatie van de
methode door middel van een Romp Panelen Test Opstelling (ROTOP)-paneeltest.
-

H2020-project: Environmental Control Systems in Future Sky Safety
Samenvatting
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.
Omschrijving
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.
Er worden aanbevelingen voorbereid voor een industrieel raamwerk voor het meten
van de luchtkwaliteit.
Wetenschappelijke
artikelen
Kennisopbouw Numeriek vogelmodel voor bird-impact simulatie
Samenvatting
Luchtvaartautoriteiten eisen dat de impactbestendigheid van voorwaarts gerichte
componenten van vliegtuigen en helikopters wordt aangetoond door middel van
kostbare certificatietesten met onder andere 4- en 8-ponds vogels. Door nauwkeurige
numerieke vogelmodellen te ontwikkelen kan in een vroeg stadium van het
ontwerpproces het ontwerp van de component geoptimaliseerd worden voor
impactbestendigheid, zodat de certificatietest direct succesvol verloopt.
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

In het verleden gebruikte het NLR het standaard 4-ponds Smooth Particle
Hydrodynamics model voor bird-impact in het pakket PAM-CRASH om de
impactbestendigheid van vliegtuigcomponenten aan te tonen. Nu PAM-CRASH niet
meer beschikbaar is op het NLR is het doel van het onderzoek om nauwkeurige
vogelmodellen van verschillend gewicht en grootte te ontwikkelen in Abaqus.
-

Kennisopbouw Augmented reality of simulation results on structural components
Samenvatting
Visualisatie van structurele simulatieresultaten (Abaqus) op een bestaande
component door middel van augmented reality.
Omschrijving
In dit onderzoek worden de mogelijkheden en toegevoegde waarde onderzocht voor
gebruik van augmented reality voor complexe simulatiedata. Tevens is het streven om
een demonstrator hiervoor te maken. In een eerder stadium is onderzocht om met
bestaande applicaties op de Microsoft HoloLens een simulatieresultaat toe te voegen
aan de realiteit.

Wetenschappelijke
artikelen

De werkzaamheden zullen bestaan uit: overleg met andere NLR-afdelingen betrokken
bij augmented reality om de bestaande kennis te hergebruiken. Mogelijkheden
onderzoeken om simulatieresultaten op een bestaande component af te beelden.
Indien nodig zal een virtuele omgeving in Unity opgebouwd worden, uitgebreide
softwareontwikkeling is niet voorzien. Opbouw van een demonstrator, bijvoorbeeld
een opstelling van een paneeltest waar afwisselend simulatiedata en ARAMIS-data
afgebeeld wordt.
-

Kennisopbouw Virtual manufacturing voor composieten
Samenvatting
In het kader van dit project zal worden onderzocht of in analogie met virtual testing,
virtual manufacturing kan worden ingezet om sneller en met lagere kosten de
non-recurring fase van een ontwikkelingstraject voor een composieten applicatie te
doorlopen.
In eerder werk is kennis opgebouwd met virtual manufacturing, zoals infusiesimulatie
of een eigen ontwikkeling voor curing simulatie. De ambitie is om van de meeste
stappen in composiet fabricage ook een virtuele voorspelling te ontwikkelen.
Omschrijving
Het doel van het project is om de kansen van intern NLR aanwezige en commercieel
verkrijgbare simulatiesoftware (bijvoorbeeld drapeersoftware, 3D RTMsimulatieprogramma’s, thermal cure kinetics software) in programma’s als ESI, Abaqus
te onderzoeken op mogelijkheden om deze tijdens het ontwerpproces van een
composieten product mee te nemen.
De focus zal vooral liggen op:
 Draping simulatie en validatie (ESI composites, Aniform);
 Infusiesimulatie (RTMworx, ESI composites);
 Curing simulatie (NLR Abaqus tool, ESI composites).
Belangrijke aspecten in dit onderzoek zijn als volgt:
 Evaluatie van bestaande software en toepassingsgebied;
 Koppeling van software, vertaling van data tussen software;
 Validatie.
Een testcase zal worden gedefinieerd (bijvoorbeeld een dubbelgekromde dikwandige
composieten component die door middel van RTM zal worden geproduceerd)
waarmee de mogelijkheden en de beperkingen van deze software-applicaties
inzichtelijk zullen worden gemaakt.
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Wetenschappelijke
artikelen

-

Kennisopbouw ESA SMP-2 standaard en MOSAIC
Samenvatting
SMP-2 is een ESA-standaard die ervoor zorgt dat simulatiemodellen in verschillende
(commerciële) software tools kunnen draaien. Het NLR heeft de software tool MOSAIC
ontwikkeld die onder andere MATLAB/Simulink en EuroSim modellen automatisch van
een SMP-2 interface voorziet. MOSAIC wordt veel gebruikt in de ESA- landen.
Omschrijving
Het doel van het onderzoek is om de vernieuwingen in de betrokken standaarden te
identificeren en de impact op het MOSAIC tool te bepalen.
Wetenschappelijke
artikelen
Kennisopbouw Multiphysics topologie-optimalisatie voor luchtvaartcomponenten
Samenvatting
Op het gebied van topologie-optimalisatie zal de bestaande kennis en ervaring op
gebied van structures uitgebreid worden naar stromingsoptimalisatie en
warmtetransportoptimalisatie. Dit is interessant om de toepassing van ontwerpen en
3D printen te verbreden.
Omschrijving
De afgelopen jaren zijn er diverse projecten geweest op het gebied van topologieoptimalisatie voor structurele componenten. Dit onderzoek omvatte onder andere
stress constraints, manufacturing constraints zoals overhang en in-house ontwikkelde
software naast de commerciële Abaqus en Hypermesh Optistruct tools.
Toepassingen van multiphysics optimalisatie zijn:

Wetenschappelijke
artikelen

 Demo 1: Optimalisatie van stromingskanalen in een manifold met hoge inwendige
druk;
 Demo 2: Verbetering van malkoeling (conformal cooling) door middel van
stroming en thermische evaluatie.
-

Kennisopbouw Digital Twin-methodologieën
Samenvatting
Een “Digital Twin” is een actueel en accuraat computermodel van een fysiek systeem.
Het omvat een complexe interactie van domeinmodellen die, (mede) op basis van
sensordata afkomstig van het fysieke systeem, de actuele eigenschappen en toestand
van het systeem representeren. Met behulp van digital twins kunnen
geautomatiseerde productie-, test- en operationele processen worden gemonitoord
en bijgestuurd, dwarsverbanden in het geval van storingen en afwijkingen worden
geïdentificeerd, en het verloop van kritieke procesparameters worden gecontroleerd.
De omvangrijke hoeveelheid informatie over de toestand van het fysieke systeem die
beschikbaar is kan door de digital twin via big data en machine learning technieken
worden gebruikt voor voorspellingen van belangrijke toestandsvariabelen van het
systeem.
De implementatie van een digital twin is gebaseerd op veel bestaande en opkomende
technologieën en methodieken, zoals:
•

•

Model-Based System Engineering (MBSE) voor de domeinmodellen met behulp
van Mathematical modelling, Simulation and Optimisation (MSO), ondersteund
met big data technologieën voor de data-acquisitie en data-analyse ter
ondersteuning en realisatie van efficiënte modellen (inclusief surrogate models) en
High Performance Computing (HPC)-faciliteiten en netwerken voor de benodigde
rekenkracht om nagenoeg ‘real time’ performance te realiseren;
Collaboration technologieën voor de samenwerking tussen ingenieurs, operators
en systemen op mogelijk verschillende locaties en bij verschillende organisaties,
rekening houdend met de beveiligingseisen;
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•

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

Realtime data-acquisitiesystemen en tooling, waaronder EuroSim.
Uitdagingen bij de geïntegreerde toepassing van deze technologieën zijn onder
meer het “realtime” gedrag van de digital twin en de praktische en laagdrempelige
inzet.
Er zal kennis worden opgebouwd op de bovengenoemde gebieden, in het bijzonder
voor de praktische realisatie en toepassing van digital twins voor fabricage (Pilot Plant)
en één van de grotere drones van het NLR. Het accent hierbij ligt op het realtime
gedrag van de digital twin: het verkrijgen van (nagenoeg) instantane resultaten en
voorspellingen met behulp van actuele invoer. Snelle maar toch ook accurate
simulaties zijn van belang voor processen met korte tijdschalen en vormen de basis
van het actueel en accuraat zijn van een digital twin. Surrogate models en andere
innovatieve methoden uit de genoemde gebieden dragen bij aan korte responstijden.
-

Kennisopbouw Cybersecurity in Europees verband
Samenvatting
In dit project wordt met GARTEUR-partners onderzocht of en hoe er in GARTEURverband onderzoek moet worden gedaan naar Cyber Security voor vliegtuigen en
satellieten.
Omschrijving
Cyber Security op platformniveau is een nieuw onderwerp. De vraag is of
onderzoeksinstellingen uit verschillende landen voldoende informatie mogen delen
om samen het onderzoek een stap verder te brengen.
Wetenschappelijke
artikelen
Kennisopbouw Deep learning voor topologie-optimalisatie
Samenvatting
De combinatie van deep learning en topologie-optimalisatie heeft de potentie om te
leiden tot out-of-the-box ontwerpen die met bijvoorbeeld additive manufacturing
kunnen worden gemaakt.
Omschrijving
Er wordt onderzocht of deep learning technieken kunnen worden gebruikt om
topologie-optimalisatie te ondersteunen en te verrijken. Topologie-optimalisatie geeft
heel veel vrijheid. Zoveel, dat de mens geholpen moet worden met keuzes.
Deep learning algoritmen kunnen deze rol in principe vervullen. Met deep learning
algoritmen zal, uit een verscheidenheid van met FEM doorgerekende designs,
een model worden bepaald welke gebruikt zal worden bij topologie-optimalisatie.
Deze combinatie zou kunnen leiden tot een nog grotere ontwerpdiversiteit in
topologie-optimalisatie en out-of-the-box designs. Deze combinatie zal eerst worden
onderzocht in een 2D context.
Wetenschappelijke
artikelen
Kennisopbouw Samenwerkende autonoom vliegende sensorplatformen
Samenvatting
Grote groepen van kleine, goedkope, autonoom vliegende sensorplatformen kunnen
door middel van goed gekozen sensoren grote terreinen surveilleren of bewaken
tegen ongewenste betreding. Dit geldt zowel voor Defensie (bijvoorbeeld
kampementen) als ook civiel (bijvoorbeeld luchthavens). Kleinere aantallen van
autonoom vliegende sensorplatformen kunnen tactisch worden ingezet in steden.
Het onderzoek richt zich op kennisopbouw van algoritmen voor intelligent autonoom
gedrag in complexe en onzekere situaties.
Omschrijving
Een groep van kleine, goedkope, autonoom vliegende sensorplatformen moet een
gemeenschappelijk doel kunnen realiseren. Hiervoor zullen algoritmen voor intelligent
autonoom gedrag in complexe en onzekere situaties worden gemaakt.
Een groep sensorplatformen, met een diversiteit aan sensoren, ontvangt continu een
brede stroom informatie – veel meer dan een operator (of zelfs een goed
gecoördineerde team van operators) efficiënt realtime kan verwerken.
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Wetenschappelijke
artikelen

Samenwerkende vliegende platformen vereisen ondersteuning door artificial
intelligence applicaties, machine learning algoritmes en big data technieken – voor zo
wel het verwerken en besturen van datastromen als de visualisatie daarvan in een
vorm die toegankelijk is voor niet alleen technische specialisten, maar ook voor
experts op andere gebieden.
Hoe kan een groep van 100 vliegende sensorplatformen, die bestaat uit een mix van
fixed wing, rotary wing en blimps en verschillende types sensoren een terrein
bewaken, waarbij telkens 50 vliegende sensorplatformen actief zijn en 50 andere
sensorplatformen standby staan?
Het doel is om algoritmes gereed te hebben, zodat later een life demo op het NLR
Drone Centre kan worden voorbereid.
-

Kennisopbouw Automatische detectie van defecten in Pilot Plant productie
Samenvatting
Een van de doelen van NLR's ‘Automated Composite Manufacturing Pilot Plant’ is om
het productieproces zoveel mogelijk te automatiseren. Als onderdeel hiervan moeten
geproduceerde producten op dit moment met de hand worden gecontroleerd.
Dit project heeft ten doel defecten automatisch te detecteren.
Om automatisch afwijkingen in de producten van de pilot plant te kunnen vaststellen
tot op hoge nauwkeurigheid zal er op diverse manieren onderzocht worden wat
hiervoor de beste aanpak is.
Omschrijving
Het tot op hoge nauwkeurigheid vaststellen van afwijkingen in pilot plant producten
met behulp van beeldmateriaal wordt bemoeilijkt door het lage contrast (zwart-opzwart) tussen de lagen. Daarom zullen wiskundige beeldherkenningsalgoritmen
onderzocht worden die leiden tot automatische detectie van defecten.
Wetenschappelijke
artikelen
Technology Watch: incrementele en disruptieve technologie levensduurbewaking
Samenvatting
Als gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen gedragen door verdere
digitalisering in de wereld vindt steeds vaker disruptieve innovatie plaats. Door het
gebruiken en combineren van diverse (vaak digitale) bestaande toepassingen op een
nieuwe markt wordt de werkwijze van de gevestigde orde op die bestaande markt
obsolete gemaakt (bijvoorbeeld Uber en taxi-industrie, Airbnb en hotelindustrie).
Dit onderzoeksprogramma heeft als doel om via een techwatch kennis te verkrijgen
over disruptieve technologie op het gebied van levensduurbewaking en te
experimenteren met deze technologie.
Omschrijving
In dit onderzoek wil het NLR een techwatch instellen op het gebied van
(in ontwikkeling zijnde) technologieën die zowel incrementele verbeteringen kunnen
bewerkstelligen als disruptief kunnen zijn op het gebied van levensduurbewaking
(denk aan sensoren, PHM-technieken etc.). Met deze kennis wil het NLR in dit project
ook gaan experimenteren met de meest veelbelovende technologie. Dit heeft als doel
om de huidige kennis van levensduurbewaking verder te ontwikkelen, zodat het NLR
naast health monitoring ook prognostics kan gaan uitvoeren voor de wapensystemen
in het NLR-domein.
Wetenschappelijke
artikelen
Technology Watch: Blockchain toepassingen in aerospace
Samenvatting
In de aerospace & defence sectoren zijn toepassingen steeds vaker afhankelijk van
efficiënte samenwerking tussen personen, partijen en al dan niet geautomatiseerde
systemen. Bij samenwerking is de betrouwbaarheid van de gedeelde informatie,
op basis waarvan bijvoorbeeld beslissingen genomen worden of systemen
automatisch handelen, van cruciaal belang. Blockchains kunnen bijdragen aan die
betrouwbaarheid.
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Een belangrijk gebied waar blockchains een rol kunnen spelen in aerospace & defence
is onderhoud. Partijen voegen elk informatie toe aan de configuratiegeschiedenis van
een vliegtuig of systeem. Dit moet op een veilige en betrouwbare manier gebeuren.

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

Blockchains maken veilige en rechtstreekse transacties tussen twee partijen zonder
tussenkomst van een (centrale) tussenpersoon mogelijk. Blockchains bestaan bij de
gratie van een protocol en een peer-to-peer netwerk van gedistribueerde systemen.
Deze systemen wisselen onderling gegevens uit en verzorgen de verificatie van blocks.
De blockchain technologie ligt ten grondslag aan en komt voort uit het succesvolle
digitale bitcoins betalingssysteem, waarbij het voor iedere deelnemer toegankelijke
wereldwijde grootboek is geïmplementeerd als een blockchain.
In dit onderzoek zullen de mogelijkheden voor toepassing van de blockchain
technologie in aerospace in kaart gebracht worden. Enerzijds worden ontwikkelingen
en toepassingen onderzocht van blockchains in gerelateerde en voor aerospace
relevante gebieden. Anderzijds worden in de aerospace toepassingen bestudeerd
waar veilige transacties tussen partijen en systemen een cruciale rol (kunnen) spelen.
-

PhD project: Impact damage tolerance of thick composite structures
Samenvatting
Landingsgestellen die van composiet zijn gemaakt leveren een zogeheten ‘dikke
composiet’ op. Het bijzondere daarvan is dat als er met een hamer op wordt geslagen
er aan de buitenkant geen spoortje schade te zien is. De binnenkant kan echter onder
bepaalde omstandigheden door resonantieverschijnselen wel schade hebben
opgelopen. Een methodiek om het schadegedrag te voorspellen ontbreekt nog.
Het doel van het onderzoek is om gevalideerde methodieken voor impacttolerantie
van dikke composieten te realiseren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een PhD-kandidaat.
Omschrijving
Er zullen methodieken worden ontworpen en via proefstukken zal een schademodel
worden gemaakt.
Wetenschappelijke
artikelen
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Het hoofdkennisgebied “Platformtechnologie en Flight Physics” bestaat uit de kennisgebieden:


Computational Physics en theoretische aerodynamica (AV.1.E);



Aero-servo-elasticiteit en vliegtuigbelastingen (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

LifeRCraft compound helicopter –
PROPTER-model

en UAV);


(tilt rotor, compound, UAS) helikopterconcepten en -deelsystemen en hun werking;



certificatie en kwalificatie van lucht- en ruimtevaartuig(onderdelen);



vliegtuigbelastingen;



modellen voor het voorspellen van prestaties, vliegeigenschappen, aerodynamische, aero-elastische en
elektromagnetische (radar cross sectie) eigenschappen;



het ontstaan en de voortplanting van vliegtuiggeluid (aero-akoestiek);



Energy & Power management;



trillingsonderzoek.

Ook voor dit hoofdkennisgebied zijn er raakvlakken tussen het sensoronderzoek en de sleuteltechnologie ST I. Meeten detectietechnologie.
In het hoofdkennisgebied “Platformtechnologie en Flight Physics” wordt op de kennisgebieden “Computational
Physics en theoretische aerodynamica“ (AV.1.E) en „Aero-servo-elasticiteit en vliegtuigbelastingen” (AV.1.F) onder
andere onderzoek gedaan naar aerodynamic & aero-acoustic modelling, (bijvoorbeeld aero-akoestiek van helikopters,
turbofans en propellers, maar ook naar innovatieve ontwerp- en voorstuwingsconcepten voor helikopters en
vliegtuigen), aero-servo-elasticity (multifunctional control surfaces , structural dynamics, buffeting, control systems),
flight dynamics in de keten met flight simulation en windtunnels, modelling van power & heat systemen en
stealth technology. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van zowel numerieke als experimentele expertise.
In het kennisgebied “Helikoptertechnologie” (AV.1.G) richten de werkzaamheden zich onder andere op de
ondersteuning van de industrie bij de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe technologieën op
helikoptergebied (NEXTTRIP en DEPART2050) en op drone gebied (FURORE en Digital Twin), training en simulatie voor
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helikopters en drones en het gebruik van drones (Onbemand opereren). In het kennisgebied “Aero-akoestisch en
experimenteel aerodynamisch onderzoek” (AV.1.H) richten diverse projecten zich ook op de ondersteuning van de
industrie bij de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe technologieën (AFLOWTEST, AFLONEXT,
CRORTET, ARTEM, ANTARES, IRON en TurbonoiseBB), maar ook op de verbetering en ontwikkeling van
meettechnieken (HEGEL, IMAGE, ENOVAL, ASPIRE en STW Silent approach). Daarnaast wordt in samenwerking met
het kennisgebied “Vliegtuiggeluidseffectenop de omgeving” (AO.1.K) gewerkt aan de ontwikkeling van de VCNSgeluidssynthese.

J.1

NLR-werkzaamheden
Horizon 2020 / Clean Sky 2: Support to the aerodynamic analysis and design of propellers of a compound
helicopter (PROPTER)
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.
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.
Na afloop van het project zal het NLR beter in staat zijn om ontwerpvraagstukken van
de industrie te beantwoorden, niet alleen ter ondersteuning van de Nederlandse
industrie op het gebied van ontwerp van vliegtuigcomponenten zoals staartstuk en
stuuroppervlakken en meer algemeen op het gebied van scheepschroeven,
ventilatoren en gasturbinecomponenten.
Er zal worden gewerkt aan:
• 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;

Wetenschappelijke
artikelen

De stromingssimulaties hebben nieuwe, unieke kennis opgeleverd met betrekking tot
complexe strominginteracties van de propellers, vleugels, flaps en de hoofdrotor.
-

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Efficient Energy Management for Greener Aviation (ENERGIZE)
Samenvatting
Ontwikkeling van Energy Management Functies (EMF) naar een TRL-niveau waarop
deze in testopstellingen geverifieerd kunnen worden. Deze EMFs zijn in de toekomst
van belang voor More Electric Aircraft om energie zuiniger en milieu vriendelijker te
kunnen vliegen. Hiertoe moet kennis worden opgedaan van de modellering en
validatie van zowel elektrische systemen en kabelbomen, alsook van de mechanische
vermogensafname van moderne straalmotoren.
Omschrijving
Belang voor de Nederlandse industrie is kennisontwikkeling en validatie van door het
NLR ontwikkelde tools op het gebied van elektrische kabelbomen en elektrische
energie-opwekking en distributie in aerospace toepassingen. De ingebrachte kennis en
tools worden door de Nederlandse industrie reeds toegepast en worden in dit project
verder ontwikkeld en gevalideerd. Deze ontwikkeling past in het streven van het NLR
om kennis op te bouwen in de modellering en validatie van alternatieve energiesystemen en de toepassing daarvan in de aerospace.
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Wetenschappelijke
artikelen

-

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Radial cOmpresSor Surge INception Investigation (ROSSINI)
Samenvatting
Analyse van centrifugale compressorinstabiliteiten met een ‘vaneless diffusor’ bij lage
massastromen.
Omschrijving
Centrifugaalcompressors combineren een grote drukverhouding met een groot
operationeel bereik in termen van massastroom en drukverhouding. Echter, wanneer
de uitlaatdruk te hoog wordt ontstaan instabiliteiten in de stroming (surge). In het
algemeen wordt aangenomen dat deze instabiliteiten ontstaan vanuit een
gelokaliseerde loslating die langs de bladrijen beweegt (roterende stall).
Wanneer deze niet gedempt worden kunnen hieruit zeer grote drukfluctuaties in de
gehele compressor ontstaan, met mogelijke schade aan de compressor als gevolg.
Het voorspellen van het ontstaan van de instabiliteiten is een voorwaarde om het
werkpunt van de compressor binnen veilige limieten te houden. Niettemin is het
fysische begrip van surge nog vrij beperkt en gelimiteerd tot oorzaak-en-gevolg
onderzoeken bij schade. De huidige rekenmethodes en –faciliteiten maken een
diepgaande studie van de onderliggende stromingsfysica mogelijk, mits dit samengaat
met experimentele data van hoge kwaliteit ter validatie. In dit onderzoek wordt het
surge gedrag van een industriële compressor nauwkeurig onderzocht. Het NLR zal zeer
hoogwaardige CFD-berekeningen uitvoeren: tijdsnauwkeurig op een zeer fijn
rekenrooster en met een hybride Reynolds-Averaged Navier–Stokes - Large Eddy
Simulation (RANS-LES) turbulentiemodel. Deze berekeningen worden gevalideerd met
tijdsnauwkeurige metingen middels Kulite-sensoren en PIV door DLR. Doelen van het
project zijn:
•

•

Wetenschappelijke
artikelen

Bepaling van een surge inception scenario voor een gegeven industriële referentieconfiguratie 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.

De compressor zal tijdsnauwkeurig doorgerekend worden waarbij instabiliteiten in
kaart worden gebracht.
-

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: DEPART 2050
Samenvatting
DEPART2050 (‘Design Evaluation and Performance Assessment of Rotorcraft
Technology by 2050’) is de Technology Evaluator (TE) voor de Fast Rotorcraft
Innovative Aircraft Demonstrator Platform (IADP) en de werkzaamheden vinden plaats
ter ondersteuning daarvan. Doel is het uitvoeren van evaluaties voor innovatieve
‘rotorcraft’-configuraties (tiltrotor vliegtuig en compound helikopter) op het gebied
van milieu (uitlaatgassen en geluid) en mobiliteit (connectiviteit en productiviteit).
Naast het evalueren van de mate van succes van de innovatieve concepten en hun
bijdrage tot nauwkeurig omschreven milieudoelen, is de TE ook verantwoordelijk voor
het vaststellen van mogelijke maatschappelijke voordelen die kunnen optreden.
Omschrijving
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande multi-disciplinaire
simulatieplatformen die, waar nodig, zullen worden aangepast aan de innovatieve
configuraties. Het NLR zal beginnen met de benodigde aanpassingen aan het
vliegmechanisch rekenmodel EUROTILT, zodat de vliegprestaties van het innovatieve
tiltrotor vliegtuig kunnen worden berekend. Daarnaast zal, samen met de partners,
een selectie worden gemaakt van referentietoestellen en van te hanteren scenario’s
voor de evaluaties.

93

NLR ONDERZOEKSPROGRAMMA 2018

Platformtechnologie en Flight Physics
Wetenschappelijke
artikelen

Er wordt gestreefd om een ‘paper’ te presenteren tijdens het European Rotorcraft
Forum.

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Experimental characterization of turbulent pressure fluctuations on
realistic Contra-Rotating Open Rotor (CROR) 2D airfoil in representative high subsonic Mach number
(CRORTET)
Samenvatting
Er wordt windtunnelonderzoek uitgevoerd om de turbulente drukfluctuaties voor
realistisch CROR-bladen bij representatieve hoge subsonische Machgetallen te meten.
Deze database is cruciaal voor het voorspellen van het geluid van CROR-motoren en
de vermindering daarvan.
Omschrijving
Het doel van dit project is het opbouwen van een database die gebruikt kan worden
voor onder andere Large Eddy Simulations, modelering van fan breedbandgeluid en
achterrand geluidsvoorspellingen.
Om dit te realiseren is een 2D herontwerp van een 3D CROR-profiel gemaakt met een
representatieve drukverdeling. De nadruk bij het bladontwerp lag ter plaatse van de
achterrand die geïnstrumenteerd zal worden met 30 instationaire druksensoren.
Deze druksensoren zijn op innovatieve wijze in de zeer beperkte ruimte gemonteerd,
waarbij rekening gehouden is met de relatief hoge frequenties die gemeten gaan
worden.

Wetenschappelijke
artikelen

Het 2D blad zal in de DNW-TWG gemeten worden onder transsone windcondities,
waarbij de drukverdeling op het blad, de instationaire drukken, de snelheden en
Reynolds-stressen zullen worden gemeten, geanalyseerd en opgeslagen in de
database.
Artikelen in AIAA, Experiments of Fluids en/of Journal of sound and vibrations zijn
voorzien.

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Aircraft noise Reduction Technologies and related Environmental
iMpact (ARTEM)
Samenvatting
ARTEM is een project gefinancierd in het H2020 EU-onderzoeksprogramma, en beoogt
een antwoord te geven op de uitdaging met betrekking tot het significant reduceren
van vliegtuiggeluid in 2035 en 2050. ARTEM bestaat globaal uit drie
onderzoekspilaren:

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
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1. Absorptie en shielding technologien;
2. Nieuwe vliegtuigconfiguraties;
3. Geluidsreductie van specifieke bronnen (fan noise, landing gear etc.).
In ARTEM zal het NLR onderzoek uitvoeren naar nieuwe liner concepten om toe te
passen in UHBR-motoren. Het UHBR-motorconcept zal een grote verandering
teweegbrengen met het oog op het geluid en geluidsmaatregelen zoals liners.
De nacelles worden groter, slanker, en korter. Echter, het geluidsspectrum zal zich
bewegen naar de lagere frequenties waardoor er eigenlijk diepere liners nodig zijn.
Die ruimte is er echter niet dus zullen er compleet nieuwe concepten moeten worden
bedacht en getest. Er zal sterk worden ingezet op de maaktechniek additive
manufacturing en testtechnieken (FDF). De vrijheid om met additive manufacturing
complexe liner geometrieën te kunnen maken biedt de mogelijkheid om compleet
nieuwe liner concepten te bedenken, maken en testen. Door meettechnieken te
ontwikkelen voor de FDF, gericht op de toekomstige UHBR-vraagstukken zal de
faicliteit commercieel aantrekkelijker worden om door motor OEMs gebruikt te
worden. Indien succesvol zal dit project de positie van het NLR verstevigen op het
gebied van liner testing, en een nieuwe markt aanboren voor additive manufacturing.
AIAA-Aeroacoustic conference paper
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Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Wind tunnel test for flow control at the engine/pylon with a
representative aircraft configuration under fully realistic flow conditions (AFLoWTest)
Samenvatting
Binnen AfloWtest wordt kennis opgebouwd op het gebied van active flow control en
cryogene PIV.
Analyse/rapportage van de resultaten van de eerste PIV meetcampagne in de
DNW-KKK.
Voorbereiden, uitvoeren, analyse en rapportage van de tweede PIV-meetcampagne in
de DNW-KKK.
Omschrijving
Het NLR heeft nieuwe modelonderdelen gemaakt voor het bestaande A320 high-lift
halfmodel van DLR (HINVA), onder andere voorranddelen van de vleugel geschikt voor
het installeren van Active Flow Control units en een nieuwe geïnstrumenteerde UHBRdoorstroomgondel.
Doel van het onderzoek is om vast te stellen of het draagkrachtverlies door de
installatie van een grote motorgondel dicht bij een vleugel (waardoor de neusklep
moet worden ingekort) door AFC gedeeltelijk kan worden voorkomen. De proeven
dienen als voorbereiding op een later uit te voeren vliegproef. Het model moet bij
realistische getallen van Mach en Reynolds worden getest en wordt daarom in de
DNW-KKK cryogene windtunnel uitgevoerd. Naast het meten van de lift en weerstand
van de vleugel is het van belang om in detail de loslating van de stroming over de
bovenzijde van de vleugel in de nabijheid van de nacelle en pylon vast te stellen en de
invloed van AFC hierop.
Om deze reden worden naast drukmetingen vooral PIV-metingen uitgevoerd.
Om de loslatingspatronen vast te stellen moeten de PIV-metingen op diverse posities
stroomafwaarts boven de vleugel worden uitgevoerd.
Om deze metingen efficiënt (korte meettijd) te kunnen uitvoeren wordt een hoge
mate van automatisering nagestreefd. Het meten in cryogene omstandigheden
(van 100 tot 180 °K) stelt speciale eisen aan de apparatuur en proefuitvoering.
Wetenschappelijke
artikelen
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Ontwerp van stille en efficiënte propellers voor turbopropvliegtuigen
(ANTARES)
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 motorintegratie issues.
De in 2017 uitgevoerde werkzaamheden aan het optimaliseren van de
propellergeometrie en aan het ontwerpen van een akoestische design tool zullen
worden voortgezet.
Wetenschappelijke
artikelen
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: High Cycle Fatigue Prediction Methodology for Fibre Reinforced
Laminates for Aircraft Structures in CROR Environment – Development and Validation (HEGEL)
Samenvatting
In het CS2-project HEGEL wordt een laag frequente, hoog vermogen geluidsbron
gerealiseerd. De bron gaat 150 PoWer Level (PWL) aan geluidsniveau op een 0.5x0.5m
testoppervlak tot stand brengen.
De geluidsbron wordt opgebouwd uit acht 15-inch mid/bass speakers die via een
geluidsgeleiderconstructie het geluid focusseert op het testoppervlak.
Omschrijving
Om de geluidsbron te kunnen ontwerpen moet het gedrag van het totaalgeluid in
geluidsgeleiders onderzocht worden. Relevante parameters hierbij zijn de effecten van
meerdere speakers, het vermogen van de speakers, de grootte van het testoppervlak
en geometrische variaties in de geluidsgeleider.
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Hiertoe worden testversies van geluidsgeleiders met minder en lager vermogen
speakers gebouwd en wordt op het testoppervlak gemeten wat de behaalde
geluidsdrukken zijn. Aan de hand hiervan worden empirische geluidsniveauschalingsregels opgesteld.

Wetenschappelijke
artikelen

Na constructie van de geluidsbron zullen de effecten van de uiteindelijke constructie in
combinatie met de hoge geluidsdrukken onderzocht worden.
-

Horizon 2020-project: Innovative Methodologies and technologies for reducing Aircraft noise Generation
and Emission (IMAGE)
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.
in het project wordt liner onderzoek uitgevoerd. Hierbij zal de betrokken NLR-faciliteit
worden uitgebreid om nieuwe meettechnieken mogelijk te maken. Er wordt in dit
project tevens een akoestische database opgezet die zal worden gebruikt ter validatie
van een numerieke CAA-berekeningsmethode.
Omschrijving
In de (nieuwe) Flow Duct Facility ((N)FDF) zal in-duct mode detectie worden opgezet.
Hiermee kunnen inkomende en uitgaande geluidsgolven stroomopwaarts en
stroomafwaarts van de liners worden ontbonden in de geluids modes in de duct.
Hiervoor worden arrays met drukopnemers geplaatst en wordt een analysealgoritme
ontwikkeld.
Later zal in dit project ook de invloed van niet-lineair gedrag van liners onderzocht
worden. Hierbij wordt de invloed van de vorm van de facingsheet gaatjes onderzocht
evenals het niet-lineare gedrag bij hoge geluidsdrukken. Hiertoe zal in de (N)FDF een
optische transparante wand geplaatst worden voor het uitvoeren van PIVexperimenten.

Wetenschappelijke
artikelen

Ontwikkeling van kennis op het gebied van (reductie van) motorgeluid levert
mogelijkheden tot additionele opdrachten voor het NLR.
-

2

Horizon 2020-project: TurboNoiseBB - TKI
Samenvatting
Er zullen experimenten worden uitgevoerd aan een schaalmodel van een Ultra HighBypass Ratio (UHBR)-turbofanmotor, in het bijzonder aan het breedbandgeluid dat van
de fan afkomstig is. Tevens zullen er predictiemethoden voor dit geluid worden
ontwikkeld en gevalideerd.
Omschrijving
Het doel van TurbonoiseBB is de ontwikkeling van predictiemethoden en
geluidsreductietechnologie voor turbofanmotoren, met de nadruk op de
breedbandcomponent van het fangeluid. Hiertoe worden akoestische metingen
uitgevoerd aan een UHBR-schaalmodel om inzicht te krijgen in het fysisch
ontstaansmechanisme van dit geluid. Voor dit doel worden tevens rekenmethoden
toegepast. De verkregen kennis zal worden gebruikt om geluidsreducerende
aanpassingen te ontwikkelen.
Tenslotte zullen de predictiemethoden worden verbeterd en gevalideerd.
De bijdrage van het NLR bestaat uit het verder verbeteren van akoestische
meettechnieken waarmee geluidsbronnen worden gelokaliseerd.
Wetenschappelijke
artikelen

2

Project met (deels) financiering vanuit de TKI-regeling
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FP7-project: Active Flow, Loads & Noise control on next generation wing (AFloNext) - TKI
Samenvatting
In het project AFLoNext is een bijdrage geleverd aan Hybrid Laminar Flow Controlconcepten. Er is een bijdrage geleverd aan de aansturing en power control van
Synthetic Jet Actuators (SJA) die ter vermindering van high lift vleugel-pylon interactie
op een groot windtunnelmodel zijn toegepast.
Omschrijving
De windtunnelresultaten van de SJA-proeven zijn van belang om vast te stellen of de
nadelen die UHBR-motoren op de maximale lift tijdens landing hebben gedeeltelijk
kunnen worden gecompenseerd door het toepassen van Active Flow Control.
De vermindering van maximale draagkracht is één van de belangrijkste problemen die
moeten worden opgelost om toepassing van energiezuinige UHBR-motoren mogelijk
te maken.

Wetenschappelijke
artikelen

De verkregen meetresultaten van de meetcampagne zullen worden geanalyseerd om
de werkzaamheid van SJA vast te stellen. Deze werkzaamheden hebben een raakvlak
met de werkzaamheden in het AFLoWTest-project.
-

FP7-project: Engine Module Validators (ENOVAL)
Samenvatting
Het project Engine Module Validators (ENOVAL) is een FP7-project dat de volgende
stap zet om de ACARE 2020 doelstellingen (CO2- en geluidsreductie) te behalen voor
motortechnologieën. Het NLR is betrokken bij WP2.3 (akoestische liner metingen) en
WP3.2 (beamforming en mode detectie).
Omschrijving
In 2017 heeft een test plaatsgevonden aan een modelmotor met uitgebreide
akoestische instrumentatie waarmee het geluidsveld in de inlaat, de ‘interstage
region’, en het omloopkanaal is gemeten. Het NLR zal zich in dit onderzoeksjaar
voornamelijk bezighouden met analyse (modale analyse en bronlokalisatie) van de
gegevens uit de ‘interstage region’, dat wil zeggen de ruimte tussen de fan en
statorvanen.
Wetenschappelijke
Er zal een artikel worden geschreven over de bronlokalisatie in de ‘interstage region’.
artikelen
Aeroflex
Samenvatting

Omschrijving

Flow control omvat de beïnvloeding van de stroming rond een voertuig met
aerodynamische concepten die lokaal de stroming beinvloeden. Door lokale
wijzigingen in de stroming zal de luchtweerstand van het totale voertuig afnemen.
De kennis over predictie van de effecten van (actieve) flow control, de inbedding van
flow control concepten op een windtunnelmodel of demonstratievoertuig, en de
experimentele vaststelling van de behaalde vermindering van de weerstand wordt in
dit project onderzocht en toegepast en leidt tot slimme en groenere
voertuigen.
Onderzoek naar de beïnvloeding van de stroming rond een voertuig met
aerodynamische concepten die lokaal de stroming beinvloeden. Qua opbrengst wordt
er in dit project een vermindering van brandstofverbruik in de orde van 5 - 15 procent
verwacht, afhankelijk van het type voertuig, Het project kan niet zonder de huidige
aerodynamica vanuit de luchtvaart uitgevoerd worden, en de opgedane kennis en
ervaring vloeit ook weer terug naar de luchtvaart. De voor de luchtvaart benodigde
kennis en ervaring van het NLR op het gebied van flow control neemt hierbij toe aan
de hand van geverifieerde en gevalideerde testgevallen.
Deze kennis is direct van belang voor toepassing bij de deelnemende Nederlandse
industrie, maar ook voor andere voertuig- en onderdelenbouwers, alsmede
internationale partijen.
Dit project zal starten met conceptueel onderzoek naar mogelijke technische
verbeteringen aan het voertuig die dan later verder in detail worden uitgewerkt.
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Wetenschappelijke
artikelen

-

Laminar Wing Technology
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
Het verminderen van milieuvervuiling door, en het verlagen van operationele kosten
van vliegtuigtransport, leidt tot een steeds grotere aandacht voor Natural Laminar
Flow (NLF-) en Hybrid Natural Laminar Flow (HNLF)-technologie. Om deze technieken
ten volle te kunnen benutten is een betrouwbare en nauwkeurige design capability
nodig voor laminaire vleugels en staarten, met een stevige basis in de onderliggende
physica van transitie van laminaire naar turbulente stroming.
De basis van een laminaire wing design capability wordt gevormd door een aantal
building blocks die bestaan uit geavanceerde methodes voor stromingsberekeningen
(CFD), transitiepredictie (van first-principle stability analysis tot correlation-based
engineeringmethoden) en design optimization (gebaseerd op adjoint equations).
Er zal gestart worden met een promotieonderzoek van dit onderwerp.
Het promotieonderzoek zal zich richten op de vraag hoe deze building blocks te
combineren in een volwaardige design capability. De volgende stappen zijn voorzien:

Wetenschappelijke
artikelen

1. Onderzoek naar de huidige state of the art voor transitiepredictie en wing design;
2. Onderzoek naar en analyse van bestaande, beschikbare tools en methoden;
3. Ontwikkelen van een design capability voor laminar wings. Deze capability zal
gebaseerd zijn op bovengenoemde building blocks;
4. Toepassing van de ontwikkelde design capability op, voor de Industrie, relevante
cases.
-

Platform Integrated Solutions
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.
Omschrijving
Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere: laminar flow, complex
rotating aerodynamics, aero-acoustics/vibro-acoustics, stealth/RCS, power/heat
management, koppeling CFD-flight sim – windtunnel, aero-servo-elasticity,
high-lift-aerodynamics, 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.
Er wordt gewerkt aan:
• Quantum computing: tech watch, vergroting van het netwerk;
• Energy Management: voortzetting van opbouw van kennis op het gebied van
fuel cell technologie en betrekkingen aangaan met het kennisnetwerk “energie”
van Defensie;
• Tool Development: uitvoering van een analyse van de NLR-werkprocessen en de
bijbehorende tool suite: een tool strategie, waaronder het gebruik van een
unstructured solver en het optimaliseren van het gridgeneratieproces;
• Realtime CFD: uitvoering van een koppeling van CFD met windtunnelonderzoek en
flight simulation. Het opstellen van een onderzoeksstrategie voor instationaire
aerodynamica en tool ontwikkeling.
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Wetenschappelijke
artikelen

-

Load Alleviation en belastingen op vervormde oppervlaktes
Samenvatting
In de luchtvaart wordt met nieuwe technologieën gewerkt die leiden tot andere
vliegtuigconstructies en het gebruik van andere materialen. Hierbij krijgt een vliegtuig
ook te maken met andere fysische aspecten zoals andere belastingen en vervormingen
en worden er andere (certificatie)eisen gesteld aan constructies en systemen.
Omschrijving
Vanuit die optiek wordt er onderzoek gedaan naar belastingen op vervormende
oppervlakten (denk aan morphing constructies, high aspect ratio wings, etc.) en wordt
er tevens onderzoek gedaan naar integrale manieren om belastingen van die
constructies binnen de gestelde eisen te houden. Denk hierbij aan load alleviation met
wing moveables of morphing structures.
Het onderzoek zal zich richten op het integreren en aanpassen van loads
berekeningsmethodieken in samenhang met aerodynamische methoden en tools.
Wetenschappelijke
artikelen
Aero-elastic modelling of aircraft
Samenvatting
De trend vanuit de industrie lijkt te worden om steeds meer onderhoud en
ondersteuning naar zich toe te trekken en als gevolg daarvan steeds minder kennis van
hun systemen te delen met of beschikbaar te stellen aan gebruikers. Daarom moet er
gezocht worden naar (alternatieve) methodieken om de benodigde systeemkennis op
te bouwen zonder te beschikken over gedetailleerde (in dit geval structureel
dynamische) modelleringen van systemen.
Omschrijving
Om in staat te zijn de ontwikkelde alternatieve methodieken te beoordelen is het
noodzakelijk om deze methodieken te vergelijken met traditionele methodieken en te
beschikken over voldoende data om zowel de traditionele alsook de alternatieve
methodieken te kunnen valideren. Er zal zich tevens een verschuiving voordoen van
deterministische georiënteerde modelleringen naar statistische modelleringen.
Dit onderzoek wordt gebaseerd op een Certification Specifications (CS)-25 klasse
passagiersvliegtuig van het type Cessna Citation. Het resultaat is een gecombineerd
flight dynamics/aero-servoelastisch deterministisch alsook statistisch simulatiemodel.
Tijdens de ontwikkeling van deze modellen moet de nadruk liggen op verificatie- en
validatietechnieken. Deze modellen moeten als basis kunnen dienen voor onderzoek
aan flight control systemen alsook aan Digital Twin-concepten.
Wetenschappelijke
artikelen
NEXTTRIP – NEXT generation civil Tilt Rotor Interactional aerodynamic tail oPtimisation
Samenvatting
Optimalisatie van de staart van de Next Gen Civil Tilt Rotor, NGCTR (die als
FastRotorCraft zal worden ontwikkeld binnen CleanSky 2), op basis van een DNW-LLF
windtunnel test met een aangedreven model (doorontwikkeling bestaande 1/5
NICETRIP-model) met diverse staartconfiguraties. De windtunneltest richt zich op de
interactie van de stroming afkomstig van de rotoren met de staart.
In het project wordt ook de (efficiënte) maakbaarheid van de geoptimaliseerde
staartconfiguratie bestudeerd.
Omschrijving
De werkzaamheden richten zich op de definitie van de testmatrix en de opzet van het
experiment. Voor een optimale visualisatie van de stromingsinteracties tussen rotoren
en staart zal de Helium Filled Soap Bubble (HFSB) techniek voor het eerst op deze
schaal worden toegepast. De voorbereidingen op deze testtechniek, waaronder het
gebruik van de seeding hark, worden gestart.
Wetenschappelijke
artikelen
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Digital Twin
Samenvatting

Een “Digital Twin” is een actueel en accuraat computermodel van een fysiek systeem.
Het omvat een complexe interactie van domeinmodellen die, (mede) op basis van
sensordata afkomstig van het fysieke systeem, de actuele eigenschappen en toestand
van het systeem representeren, waarmee bijvoorbeeld het gedrag van dat systeem
kan worden voorspeld.
Inzet van Digital Twins bij vliegende platformen kan er toe bijdragen om het gebruik te
monitoren en bij te sturen, dwarsverbanden te leggen in het geval van storingen en
afwijkingen te identificeren. De omvangrijke hoeveelheid informatie over de toestand
van het fysieke systeem die beschikbaar is kan door de Digital Twin gebruikt worden
voor voorspellingen van belangrijke toestandsvariabelen van het systeem.

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

De implementatie van een Digital Twin is gebaseerd op meerdere bestaande en
opkomende technologieën en methodieken zoals bijvoorbeeld Model-Based System
Engineering, big data technologieën voor de data-acquisitie en data-analyse ter
ondersteuning en realisatie van efficiënte modellen.
In het kader van dit onderzoek zal kennis worden opgebouwd over de toepassing van
de Digital Twin-technologie. Als eerste stap voor de toepassing bij vliegende
platformen zal gestart worden met het opzetten van een Digital Twin Drone.
Voor één van de grotere drones zullen accurate mechanische en vliegmechanische
simulatiemodellen worden opgesteld. Tevens zal de drone worden voorzien van
instrumentatie om de modellen te valideren en vervolgens de actuele eigenschappen
en toestand van de drone te representeren.
Er wordt verder onderzoek uitgevoerd naar databasetechnologie en integratie van
tools bij een koppeling tussen CFD tools en een flightsimulator en een windtunnel.
Hierbij worden ook Virtual Reality-aspecten meegenomen.
-

GARTEUR (HC) Group of Responsables
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.
Het NLR zal actief zijn in Action Group AG23 “Onderzoek naar de invloed van een
windturbine zog op helikopteroperaties” en Exploratory Group EG24 “Onderzoek
rotor-rotor interacties van compound helikopters”.
Omschrijving
De toename van het aantal on- en offshore windturbines en de interactie met
helikopters vormt een aandachtspunt met betrekking tot vliegveiligheid en ruimtelijke
ordening. Het speelt een rol bij servicing van windturbineparken en ook bij de bepaling
van veilige (aan)vliegroutes bij helihavens en olie/gasplatforms. Om in de toekomst de
overheid te kunnen ondersteunen bij vraagstukken op dit gebied is het nodig hierover
de nodige kennis op te bouwen.
In AG23 wordt door middel van een survey van experimentele data, het opstellen van
numerieke modellen van windturbinezoggen en het uitvoeren van simulaties,
onderzocht wat de invloed is van het zog van een windturbine op de handling qualities
en vliegeigenschappen van helikopters.
De vliegsnelheid van een conventionele helikopterconfiguratie wordt beperkt door
fysische verschijnselen. Alternatieve ontwerpen, de zogeheten compound
configuraties bestaande uit een hoofdrotor en een additionele proprotor, worden op
dit moment wereldwijd onderzocht. Interactie tussen deze rotoren is een bron van
aandacht met betrekking tot de geluid- en trillingbelastingen. Door middel van
simulaties worden deze aspecten onderzocht in EG24. De resultaten zijn van belang
voor een veilig en competitief ontwerp van toekomstige compound helikopters.
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Wetenschappelijke
artikelen

CEAS, European Rotorcraft Forum, Forum of the American Helicopter Society

Samenwerking met TU Delft: helikoptervliegeigenschappen
Samenvatting
Samenwerking met TU Delft op het gebied van helikoptersimulatie.
Omschrijving
In samenwerking met de TU Delft wordt jaarlijks een gastcollege verzorgd voor het vak
'Rotorcraft Mechanics and Design'.
Daarnaast zal er samengewerkt worden met de TU Delft in het kader van NATO-STO
groep AVT-174. Daarin worden helikopter/schip simulatiemethodes van de diverse
naties met elkaar vergeleken door middel van het uitwerken van een concreet
voorbeeld. De Nederlandse Ship-Helicopter Operational Limits (SHOL)kwalificatiemethode zal daarin worden ingezet.

Wetenschappelijke
artikelen

Mogelijk wordt er ook samengewerkt in het kader van het Horizon 2020-project:
NITROS (Network for innovative training on rotorcraft safety).
-

Onbemand opereren
Samenvatting
Opdoen en verder uitbouwen van kennis en ervaring op het gebied van (veilig)
opereren met Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) door middel van het in stand
te houden en verder professionaliseren van de NLR RPAS-operaties. De hierin
opgedane kennis en ervaring wordt toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse (MKB)
belanghebbenden in de RPAS-sector.
Omschrijving
Een manier om invulling te geven aan de strategische doelstelling: ‘Het NLR is voor alle
Nederlandse partijen de one-stop shop voor drones om een veilige en duurzame
inpassing te realiseren van nieuwe luchtruimgebruikers. Het NLR loopt voorop en is
veel gevraagde leverancier voor andere EU-landen en het NLR zet zichzelf op de kaart
bij EASA en EUROCONTROL’ is om zelf een actieve RPAS-operator te zijn en te blijven.
Dit maakt de RPAS-training, exploitatie van het testcentrum, RPAS-keuringen,
RPAS-onderzoeksprojecten en -demonstraties mogelijk waardoor het NLR als
one stop shop kan fungeren voor de Nederlandse (MKB) belanghebbenden in de RPASsector.
Om een actieve RPAS-operator te zijn en te blijven dient kennis te worden opgedaan
op de gebieden van nieuwe toestellen, nieuwe operatiemanieren en organisatieaspecten van de operator (zoals veiligheidsmanagement, vluchtvrijgave,
onderhoudsprocedures etc.). Dit wordt in dit project opgedaan door middel van de
dagelijkse activiteiten ten aanzien van de instandhouding van de RPAS-operator en de
evaluaties daarvan. De hierin opgedane kennis wordt gedeeld in contactmomenten
met de klanten/gebruikers en overige stakeholders (waaronder het ministerie van
IenM, ILT, MLA, etc.).
Wetenschappelijke
artikelen
Geavanceerde drone training
Samenvatting
Ontwikkeling van geavanceerde opleiding voor professionele drone piloten
Omschrijving
Sinds november 2015 is het NLR erkend voor het verzorgen van een vliegopleiding
voor RPAS-vliegers, waarvan het volgen noodzakelijk is om een brevet (Remotely Pilot
Aircraft-Licence (RPA-L)) aan te kunnen vragen. Opleidingen worden gegeven voor
drones tot 25 kg die zich bevinden binnen zichtafstand van de piloot, zogenaamde
Visual Line Of Sight (VLOS). In 2017 is de opleidingsbevoegdheid al uitgebreid tot
zogenaamde “extended” Visual Line Of Sight (EVLOS).
Verdere ontwikkeling van de opleidingen is noodzakelijk voor zwaardere drones (25150 kg), vluchten buiten zichtafstand van de vlieger (BVLOS) en nachtvluchten.
Deze opleidingen worden niet door marktpartijen aangeboden.
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Wetenschappelijke
artikelen

-

STW-project: IPER-ACTIVAL
Samenvatting
Het UHBR-motorconcept zal een grote verandering te weeg brengen met het oog op
het geluid en geluidsmaatregelen zoals liners. De nacelles worden groter, slanker en
korter. Echter, het geluidsspectrum zal zich bewegen naar de lagere frequenties
waardoor er eigenlijk diepere liners nodig zijn. Die ruimte is er echter niet dus zullen er
compleet nieuwe concepten moeten worden bedacht en getest.
Omschrijving
In plaats van conventionele, lokaal reagerende liners kan men zogenaamde bulk liners
inzetten. In het project IPER-ACTIVAL staan de studie en evaluatie van 3D geprinte
bulk liners centraal. Met 3D printingtechnieken is het mogelijk om zeer complexe
poreuze structuren te printen om hiermee materialen te creëren die mogelijk
efficiënter geluid kunnen dempen.

Wetenschappelijke
artikelen

In het IPER-ACTIVAL STW-voorstel zal het NLR onderzoek uitvoeren naar
meettechnieken voor bulk liner concepten om toe te passen in UHBR-motoren.
Een PhD-student zal door het NLR worden begeleid en de NLR-faciliteiten zullen
worden ingezet om innovatieve niet-lokaal reagerende liners te bestuderen.
-

STW-project: Silent approach
Samenvatting
Windtunneltesten op schaalmodellen is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling
van nieuwe vliegtuigen. Echter, de verschillende faciliteiten zoals:
•
•
•
•

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
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open testsectie kleine onderzoekstunnels;
gesloten testsectie kleine onderzoekstunnels;
open testsectie grote industriële faciliteiten;
gesloten testsectie grote industriële faciliteiten,

zoals gebruikt in dit traject, brengen onzekerheden met zich mee. Reynolds-effecten
en het versimpelen van volledige schaal componenten naar kleine schaal kan er toe
leiden dat de bronspectra niet representatief zijn. Een ander onderwerp is dat hoewel
geluidstesten vaak in open testsectie-configuratie worden uitgevoerd los van de
aerodynamische test, klanten er soms voor kiezen om met akoestische arrays
metingen te verrichten in gesloten testsectie-configuratie. Over de waarde en
kwaliteit van deze metingen is echter weinig bekend.
“Silent approach” is een STW-voorstel, waarin twee PhD’s zullen worden ingezet om
het onderzoekswerk uit te voeren. Het NLR zal één PhD begeleiden om onderzoek te
doen naar de waarde van array-metingen in gesloten testsecties.
Hiervoor zullen onder anderen NLR’s nieuwe aero-akoestische faciliteiten worden
gebruikt, die in open en gesloten testsectie-configuratie gebruikt kunnen worden.
De werkzaamheden zullen deels voortborduren op het PPS-project “advanced acoustic
sensors” waarin een methodiek is ontwikkeld om vanuit nabije veld metingen in een
gesloten testsectie, verre veld-meetwaardes te voorspellen.
Uit deze samenwerking zullen 6-8 publicaties voortvloeien.
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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).

Automated Composites Manufacturing Pilot Plant voor onderzoek naarRobot Based Composites Manufacturing
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 op het ontwikkelen van constructies gebaseerd op deze nieuwe composiet
materialen en metalen ten behoeve van lucht- en ruimtevaartuigen. De constructietechnologie is tevens gericht op
het ontwikkelen van constructieconcepten voor goedkopere productiewijzen. Bij de ontwikkeling worden de
materiaalmogelijkheden, de ontwerpmethoden, de sterktebewijsvoering en de fabriceerbaarheid onderzocht.
Vooral 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 is
van groot belang.
Dit hoofdkennisgebied richt zich ook 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.

103

NLR ONDERZOEKSPROGRAMMA 2018

Composieten- en constructietechnologie
Geavanceerde fabricagetechnologie heeft door middel van de roadmap Aeronautics van de topsector HTSM
raakvlakken met sleuteltechnologie ST C. Geavanceerde fabricagesystemen en -processen. Het NLR heeft een brede
participatie in de implementatieaspecten van deze sleuteltechnologie.
In het hoofdkennisgebied “Composieten- en constructietechnologie” zijn onderstaande werkzaamheden voorzien.
De werkzaamheden betreffende: aanmaak van onderdelen met het SLM-proces, en kennisopbouw op de terreinen:
robot based composites manufacturing, Digital Twin concept for Industry 4.0, Virtual Manufacturing, composieten
methodieken via het Composite Materials Handbook (CMH-17), thermische spanningen in composiet materiaal
voorspellen tijdens uitharding, en ontwikkeling van een end-effector voor toepassing op een robotics platform, dragen
bij aan de kennisopbouw op het kennisgebied van “Constructie- en fabricagetechnologie” (AV.1.I).
De werkzaamheden betreffende: onderzoek op haalbaarheid van technologieën om de hoeveelheid data welke
vergaard wordt tijdens het uitvoeren van windtunneltesten te vergroten, onderzoek naar de geschaalde realisatie van
nieuwe concept-configuraties en -constructies zoals voorstuwingsprincipes, aero-elastische vervorming en
methodieken ter bevordering van laminaire stroming, en onderzoek naar verschillende technieken om de doorlooptijd
benodigd voor het maken van een windtunnelmodel te verkorten, dragen bij aan de kennisopbouw op de
kennisgebieden “Experimentele mechanica en windtunnelmodelontwerp” (AV.1.K), en “Materiaaltechnologie en
windtunnel-modelfabricage (AV.1.L).”

K.1

NLR-werkzaamheden

Kennisopbouw robot based composites manufacturing
Samenvatting
Kennisopbouw en implementatie van advanced machine vision voor geautomatiseerde
inspectie van vezelpakketten in de automatische preformcel in de NLR ACM Pilot
Plant.
Kennisopbouw ten behoeve van human-robot collaboratie ter vergroting van de
flexibiliteit en efficiëntie van robotic automation (cobots).
Omschrijving
Door het implementeren van advanced machine vision tijdens de weefselinspectie in
de automatische preformcel in de NLR ACM Pilot Plant kan veel tijd worden bespaard
en de kwaliteit van de inspectie (en het eindproduct) kan beter worden gewaarborgd.
Hiervoor zullen verschillende vision sensoren en technieken worden onderzocht en
getest. Het resultaat moet rechtstreeks geïmplementeerd worden in het automatische
proces van de hele preform cylus. Door deze toepassing ontstaat een efficiencyverhoging, doordat de hoeveelheid mensarbeid zal afnemen.
Daarnaast is er veel behoefte aan een betere integratie van automatische en manuele
werkzaamheden. Hierbij kunnen robots assisteren bij manuale processen of kunnen
automatische processen flexibeler en efficiënter worden toegepast. Deze zogenaamde
cobots zijn vanuit risico- en arbo-regelgeving beperkt in snelheid en payload. Er wordt
enerzijds onderzoek gedaan om naast bestaande cobot technologie ook andere
vormen van samenwerking mogelijk te maken met zwaardere industriële robots en
anderszijds processen en equipment te ontwikkelen welke wel met cobots kan worden
uitgevoerd.
Wetenschappelijke
artikelen
Kennisopbouw Digital Twin concept for Industry 4.0
Samenvatting
De vliegtuigindustrie moet in toenemende mate hogere productietempo’s kunnen
realiseren met een steeds hogere leverbetrouwbaarheid. Om deze doelstellingen te
halen worden er steeds meer automatiseringprocessen toegepast tijdens de productie
en assemblage van zowel metalen als composieten structuurdelen. Vanwege de inzet
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

van deze automatiseringsmiddelen wordt er steeds meer data geregistreerd en
opgeslagen om de processen te monitoren. Echter, vanwege deze grote hoeveelheid
data is het voor operators bijna onmogelijk geworden om tijdens of tussen de
verschillende productiestappen het overzicht te houden over het verloop van
processen of dwarsverbanden te identificeren in geval van storingen in het systeem of
verloop van kritieke procesparameters.
Door middel van het opzetten van een “realtime” digitale representatie van een
productie-unit, het opstellen van simulatiemodellen van verschillende
fabricagetechnieken, het koppelen van deze simulatiemodellen en het opstellen van
criteria voor kritieke procesparameters, kan in combinatie met het toepassen van
big data algoritmes een digitale kopie (digital twin) van de werkelijkheid gemaakt
worden waarmee het mogelijk wordt om productiefouten gedurende het
fabricageproces vroegtijdig op te sporen en in identieke productie-units mogelijk te
voorkomen.
Door inzet van de digital twin wordt het dan mogelijk om locatie-onafhankelijk de
output van productie-units te monitoren, uitval van apparatuur te minimaliseren,
afkeurpercentages te verminderen en leverbetrouwbaarheid te vergroten.
In het kader van dit onderzoek zal het begin worden gemaakt met het opbouwen van
de benodigde kennis voor het opzetten van een digital twin in een geautomatiseerde
composieten productie-unit. Hiervoor zal worden begonnen met het opzetten van een
digitaal realtime model van een robot die beschikbaar is binnen het Automated
Composites Manufacturing Technology Centre van het NLR. Om vertrouwd te raken
met het digital twin concept zal in eerste instantie een twin worden opgezet waarmee
maar één (nog te bepalen) procesparameter in een eindeffector van de robot zal
worden geregistreerd en gemodeleerd.
-

Kennisopbouw Virtual Manufacturing
Samenvatting
Er vindt er kennisopbouw op het gebied van Virtual Manufacturing (VM) plaats op
twee vlakken. Het eerste is om het plan opgesteld in 2017 op het gebied van VM tot
uitvoering te brengen. Het zal hier onder andere gaan om het testen van software
pakketten die beschikbaar zijn bij het NLR (FiberSim, CATIA CPD, PAM Composites).
Het tweede is het verder ontwikkelen van het Paperless Documentation System (PDS)
wat gebruikt wordt bij de aanmaak van producten. Nieuwe functies zullen worden
toegevoegd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en om VM-gegevens te
kunnen toevoegen aan de PDS-database.
Omschrijving
Het doel van dit onderzoeksproject is om te beoordelen hoe de huidige virtual
manufacturing software op het NLR zo kan worden ingezet dat deze kan bijdragen aan
meer kennis over de productie voordat deze daadwerkelijk is uitgevoerd. Hiermee kan
de productkwaliteit verhoogd worden en is het mogelijk om kostbare “trail and error”
benaderingen te minimaliseren. Hiervoor zullen cases (simulaties) worden gedaan
welke gebaseerd zijn op al bestaande processen en producten uit lopende op
afgesloten projecten. De resultaten van de simulatie kunnen worden vergeleken met
het eindresultaat. Op deze manier wordt duidelijk wat de (on)mogelijkheden van de
huidige software zijn en op welk gebied er eventueel nog verder onderzoek gedaan
moet worden of waar verder geïnvesteerd moet worden op simulatiegebied.
Daarnaast zal PDS verder worden ontwikkeld door het toevoegen van nieuwe functies
(op basis van user input), verhelpen van bugs en voor het koppelen van VM-data aan
de (producten) database.
Wetenschappelijke
artikelen
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Kennisopbouw Contribution to Composite Materials Handbook-17 (CMH-17)
Samenvatting
Het NLR heeft specifieke kennis ontwikkeld op het gebied van dikke composieten,
met name wat betreft het gedrag onder invloed van impact. Er wordt getracht om
deze informatie vast te leggen in het Composite Materials Handbook-17 (CMH-17)
waarmee het als algemeen erkende kennis gezien wordt.
Omschrijving
Het Composite Materials Handbook-17 (CMH-17) bevat informatie en richtlijnen voor
het ontwerp en fabricage van composiet onderdelen. Het hoofddoel is de
standaardisatie van methodieken met betrekking tot ontwerp, testen, datareductie en
rapportage van materiaaleigenschappen voor composietmaterialen. Het handboek
geeft een overzicht van het gehele veld van composiettechnologie, een veld dat zich
snel ontwikkelt en verandert. Als gevolg hiervan verandert het document
voortdurend, omdat secties worden toegevoegd of aangepast om vooruitgang in de
state of the art te reflecteren.
Hiertoe worden jaarlijks meetings georganiseerd waarin specialisten uit het veld elkaar
ontmoeten en eventuele bijdrage bespreken die aan het Composite Materials
Handbook-17 kunnen worden toegevoegd. Het NLR zal deelname aan de CMH-17
meetings continueren.
Wetenschappelijke
artikelen
Kennisopbouw Thermal stresses due to the curing of thick composites
Samenvatting
Om de ontwikkeling van composiet constructies en de daarbij behorende fabricagemiddelen (bijvoorbeeld mallen) te versnellen zal er in toenemende mate gebruik
gemaakt moeten worden van simulatiemiddelen. In het kader van dit project zal een
tool worden ontwikkeld dat ingezet kan worden om thermische spanningen in
composiet materiaal tijdens uitharding te voorspellen. Hierbij speelt de thermische
interactie tussen het uit te harden composiet en de mal onderdelen een grote rol.
Omschrijving
Tijdens het uitharden van composieten ontstaan inwendige spanningen in het
materiaal ten gevolge van de polymerisatiekrimp van de hars. Afhankelijk van de
laminaatopbouw in vezelpakketten kan deze krimp tot spanningsconcentraties leiden
die bij dikke composieten zelfs krimpscheuren in de uitgeharde component kunnen
veroorzaken. Door het voorspellen van de omvang en aard van deze krimpspanningen
kan het ontwerpproces en het daaraan gekoppelde fabricageproces sneller worden
geoptimaliseerd.
Daarom zal het begin gemaakt worden met het realiseren van een model (Abaqusgebaseerd) waarmee deze krimpspanningen kunnen worden berekend. Hiervoor zal
een user-defined material (UMAT) ontwikkeld en geprogrammeerd moeten worden,
alsmede een subroutine voor user-defined thermal expansion (UEXPAN).
Het uiteindelijke doel is om niet alleen krimpspanningen, maar ook krimpscheuren te
kunnen voorspellen.
Wetenschappelijke
Er wordt een aantal conference papers voorzien voor bijvoorbeeld ECCM/ICCM en/of
artikelen
de SICOMP-conferentie.
Kennisopbouw Flexdraper-project
Samenvatting
In het Flexdraper-project wordt een zogenaamde end-effector ontwikkeld, welke
toegepast kan worden op een robotics platform en geschikt is voor het draperen van
prepreg-materiaal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het offline simuleren,
programmeren en aansturen van deze (robot) programma’s. Geavanceerde machine
vision wordt ingezet voor het controleren, bijsturen en bewaken van de kwaliteit
tijdens het productieproces. De eerste versie van de ontwikkelde robot end-effector
met meer dan 80 individueel gecontroleerde grippers is in gebruik genomen in een
testomgeving. Deze end-effector zal uitvoerig worden getest. Het NLR assisteert bij het
evalueren van de testgegevens.
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

De technologie die in Flexdraper ontwikkeld wordt is gericht op het efficiënter
produceren van composiet vliegtuigonderdelen. Vooral de delen welke momenteel
nog door middel van hand lay-up van prepreg Carbon Fiber Reinforced Plastic (CRFP)materialen geproduceerd worden en waar momenteel nog geen automatisch
alternatief beschikbaar is. Het flexibele karakter van de procestechnologie die
hiervoor ontwikkeld wordt maakt de oplossing al economisch rendabel voor kleine
series. De eerste versie van de ontwikkelde robot end-effector zal worden
doorontwikkeld tot een industrieel niveau.
Design and Control of Robotic System for Draping of Prepreg Composite
Fabrics - International Journal of Advanced Robotic Systems (2017)

Canvas Metal Additive Manufacturing
Samenvatting
In het Additive Manufacturing (AM)-project wordt onderzoek uitgevoerd naar het
aanmaken van onderdelen met het Selective Laser Melting (SLM)-proces.
Omschrijving
Met de bij het NLR beschikbare SLM-faciliteit worden onderdelen en materiaal
samples aangemaakt om de verschillende facetten van het SLM-proces te
onderzoeken zoals:
Invloed van de procesparameters op de materiaaleigenschappen
Door het uitvoeren van mechanische testen aan samples aangemaakt met
verschillende procesparameters kan de optimale parameterinstelling bepaald worden
en kunnen van de onderzochte materialen de materiaaleigenschappen vastgelegd
worden.
Vervormingen van het product ten gevolge van thermische spanningen
Door de deelnemende universiteiten wordt, met behulp van simulaties van het
aanmaakproces, onderzoek uitgevoerd aan de warmtehuishouding en thermische
spanningen welke tijdens het SLM-proces in het onderdeel ontstaan. Het NLR valideert
door middel van experimenten deze simulaties.

Wetenschappelijke
artikelen

De opgebouwde kennis wordt onder andere gebruikt om ontwerpregels op te stellen
waardoor de AM-producten “first time right” geproduceerd kunnen worden.
Het onderzoek draagt daardoor bij aan reduceren van de fabricagekosten en
verspilling van materialen.
Een bijdrage wordt geleverd aan de jaarlijkse RapidPro-conferentie door middel van
een expositie en presentaties. Door de PhD’s wordt een bijdrage geleverd aan
symposia zoals ECCOMAS en WCCM en worden regelmatig artikelen gepubliceerd in
vaktijdschriften (Additive World etc.).

Smart features for advanced wind tunnel models
Samenvatting
Vergroten van de hoeveelheid windtunneldata of de kwaliteit van de data welke
tijdens windtunneltestem vergaard wordt.
Omschrijving
Definiëren en onderzoeken op haalbaarheid van technologieën om de hoeveelheid
data welke vergaard wordt tijdens het uitvoeren van windtunneltesten te vergroten of
de kwaliteit van de data te verbeteren.
Dit komt tegemoet aan de wens van OEM’s om zo veel mogelijk data te vergaren
binnen de kostbare windtunneltijd.

Wetenschappelijke
artikelen

Onderzoek hiervoor spitst zich toe op het innovatief toepassen van mechatroniche
componenten (bijvoorbeeld remote controls en krachtbalansen) en op het vergroten
van het aantal configuraties van een model dat getest kan worden.
Een paper presentatie op het Internationale Balansen Symposium is voorzien.
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Scaled testing of novel aircraft configurations and constructions
Samenvatting
Onderzoek naar de geschaalde realisatie van nieuwe concept-configuraties en
-constructies zoals voorstuwingsprincipes, aero-elastische vervorming en methodieken
ter bevordering van laminaire stroming.
Omschrijving
Dit onderzoeksproject draagt bij aan de ontwikkeling van energiezuinigheid,
geluidsreductie en veiligheid.
De specifieke onderwerpen richten zich onder andere op:

Wetenschappelijke
artikelen

 alternatieve aandrijvingen en de locatie ervan op of in het toestel;
 vervormingen van onderdelen van het toestel als gevolg van het streven naar
steeds lichtere constructies ten opzichte van de belasting;
 de beïnvloeding van de stroming ten bate van geluidsreductie en
energiezuinigheid.
Artikel over active flow control op ICAS 2018, Brazilië.

Fast track wind tunnel model manufacturing
Samenvatting
Onderzoek naar verschillende technieken om de doorlooptijd benodigd voor het
maken van een windtunnelmodel te verkorten.
Omschrijving
OEM’s zoeken naar zo kort mogelijke doorlooptijden voor het ontwerpen en maken
van de voor hun ontwikkeling benodigde windtunnelmodellen wegens de directe
invloed hiervan op hun time-to-market.
Om de doorlooptijden te verkorten en daarmee de OEM’s naar Nederland te trekken
is onderzoek nodig naar ontwerp- en aanmaakprincipes.
Te denken valt hier onder anderen aan:
 het vergroten van de hoeveelheid werk welke parallel verzet kan worden;
 het gebruiken van alternatieve productiemethoden zoals 3D printtechnieken in
verschillende materialen;
 het versnellen van de geometrische inspectie;
 het slimmer omgaan met configuratiewisselingen.
Wetenschappelijke
artikelen
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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).

Compressietesten in (modulaire) klimaatkamer, waarbij optische uitwendige meetapparatuur
(Digital Image Correlation (DIC)) door glaswanden heen wordt gebruikt
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
certificatie en/of modelontwikkeling;



Kennis en expertise voor het uitvoeren van schadeonderzoek;



Kennis nodig voor het ondersteunen van de nationale overheid op het gebied van veiligheid, duurzaamheid
en het milieu;



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.
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Geavanceerde materialen en sterke lichtgewicht materialen (composieten) spelen een rol als sleuteltechnologie
(ST B. Geavanceerde Materialen) in de door de topsectoren benoemde prioriteiten van de maatschappelijke uitdaging
MU 7. De veilige samenleving. Deze materialen zijn onmisbaar voor de industriële sector aerospace.
Composieten spelen een belangrijke rol in de roadmap Aeronautics van de topsector HTSM. Er wordt op dit gebied
ook veel onderzoek gedaan op universitair niveau.
In het kennisgebied Vliegtuigmateriaal- en schadeonderzoek (AV.1.M) ligt de nadruk op de ontwikkeling en validatie
van een raamwerk voor een geavanceerde methode ten behoeve van vermoeiingsvoorspelling in het kader van de
voorspelling van de lange termijn vermoeiingslevensduur van composiet laminaten (project HEGEL), het up-to-date
houden van materiaal- en schadeonderzoek (MSO), en optimalisatie van dataverwerking in het kader van
kostenreductie bij Scanning Elektronen Microscopie (SEM).
In het kennisgebied Testen van vliegtuigconstructies en -materialen (AV.1.N) ligt de nadruk op kennisopbouw op het
gebied van vacuüminjectie en fracture toughness testen (project TICOAJO), en testmethodenontwikkeling op het
gebied van niet-destructief onderzoek (C-scan), statische en dynamische testbanken, certificatiekennis, en
geavanceerd beeldmeten (3D optische vervorming meetsystemen).

L.1

NLR-werkzaamheden

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: High Cycle Fatigue Prediction Methodology for Fibre Reinforced
Laminates for Aircraft Structures in CROR Environment – Development and Validation (HEGEL)
Samenvatting
De belangrijkste doelstelling van het project HEGEL is het ontwikkelen en valideren
van een raamwerk voor een geavanceerde methode ten behoeve van vermoeiingsvoorspelling in het kader van de voorspelling van de lange termijn vermoeiingslevensduur van composiet laminaten die zijn onderworpen aan omgevingsinvloeden
en belasting van hoge geluidsdruk.
Omschrijving
In dit project wordt kennis opgedaan over de invloed van vochtigheid, temperatuur en
(test)frequentie op de levensduur van koolstofcomposiet materiaal.
Wetenschappelijke
artikelen
Horizon 2020 /Clean Sky 2-project: TItanium COmposite Adhesive JOints (TICOAJO)
Samenvatting
Kennisopbouw op het gebied van vacuüminjectie en fracture toughness testen.
Omschrijving
In het raamwerk van Clean Sky 2 wordt gewerkt aan schonere vliegtuigen.
Om brandstof te besparen wordt onderzoek gedaan naar het afzuigen van grenslagen
op de vleugelneus. Hiervoor wordt een micro-geperforeerde titanium plaat gelijmd op
een composieten substructure. Het project TICOAJO in dit KaV-onderzoeksprogramma
richt zich op het verlijmen van titanium en het aanmaken van de composiet
substructure. Methoden voor vacuüminjectie worden verdergaand ontwikkeld ten
behoeve van de productie van vlakke platen met omega-vormige luchtkanalen.
De verbinding van titanium met de composieten substructure wordt vervolgens getest
op fracture thougness (mode I and II interlaminar fracture thougness (GIc en GIIc)testen).
Wetenschappelijke
artikelen
Materiaal- en SchadeOnderzoek (MSO)
Samenvatting
Het project zal hoofdzakelijk bestaan uit het up-to-date houden van het MSO,
een aanzet geven tot nieuwe technieken en het halen van een accreditatie in
samenwerking met de industrie.
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Omschrijving

Om marktconform te blijven werken op het gebied van het materiaalkundig
(MSO/Scanning Elektronen Microscopie (SEM))-onderzoek moeten de volgende
vragen gesteld worden:





Welke technieken zijn bij het NLR aanwezig;
Over welke technieken beschikken soortgelijke instituten als het NLR;
Welke technieken c.q. welke richtingen wil het NLR gaan bewandelen met het
materiaalkundig onderzoek;
Welke accreditatie is nodig, en hoe deze te halen, in samenwerking met de
industrie.

Enkele voorbeelden van nieuwe (c.q. aanvullende) technieken zijn:




Wetenschappelijke
artikelen

Elektrochemische corrosie - wordt gebruikt voor het bepalen van de corrosieeigenschappen van de diverse materialen;
Het achterliggende doel is het verkrijgen van een beter inzicht in corrosieprocessen en het beter kunnen voorspellen van het corrosieproces;
Optische 3D meetmethode voor het meten van ruwheden of het maken van
een contourscan van een onderdeel;
Andere microscooptechnieken, zoals atomic force microscopie.

-

Scanning Elektronen Microscopie (SEM)
Samenvatting
Er is blijvende behoefte om de dataverwerking verder te optimaliseren om zo de
efficiency (kostenreductie) te vergroten. De eerste stap hierin is het standaardiseren
van de rapportage van de SEM-data, hetgeen is gerealiseerd. Als volgende stap wordt
deze automatisering uitgebreid met andere technieken (onder ander lichtmicroscopie).
Omschrijving
Ondersteuning voor specifieke meetproblemen op het gebied van de SEM en de drie
analysetechnieken. Enkele aandachtspunten hierbij zijn:






Wetenschappelijke
artikelen

Optimalisatie van meetmethode, zoals Wave length Dispersion analysis of
X-rays (WDX)- en Electron backscatter diffraction (EBSD)-metingen van
moeilijk te kwantificeren materialen;
Aanbrengen van patronen met behulp van de GIS voor het meten van lokale
vervorming tijdens een micro-mechanische test en het vastleggen van de
procedure voor het aanbrengen van patronen op micro-schaal;
Een uitgebreide nauwkeurigheidsbepaling van het Energy Dispersion analysis
of X-rays (EDX)- en WDX-systeem met de nieuw verkregen In718 standaard.
Het doel van deze metingen is het vastleggen van de nauwkeurigheid aan de
hand van een veel gebruikt materiaal in de luchtvaart. Hiervoor is ondertussen
het eerste protocol gereedgekomen.

-

Niet-Destructief Onderzoek (C-scan)
Samenvatting
Kennisopbouw Computer Tomografie (CT): bij de inspecties uitgevoerd door het NLR is
een aantal probleemgebieden te definiëren zoals de inspectie van complexe,
dikwandige 3D composieten (dikteovergangen, radiusgebieden, 3D vezelstructuren).
Momenteel worden deze inspecties uitgevoerd met de ultrasoon C-scan techniek.
Dit project heeft tot doel om de mogelijkheden te onderzoeken of CT-scan technologie
een bijdrage kan leveren om tot een totale NDOoplossing te komen.
Omschrijving
De volgende doelstellingen zijn te identificeren:
• Ervaring opdoen met het uitbesteden van CT-scan inspecties (GE, Yxlon en
RayScan);
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• Beschikken over relevante CT-scan datasets voor een betere onderbouwing van
de vraag welke defectgroottes betrouwbaar gevonden kunnen worden
(voids/delaminaties);
• CT-scan data (hogere resolutie) gebruiken als onderbouwing voor ultrasoon data,
bijvoorbeeld de relatie voids gehalte versus demping ultrasoonbundel;
• Meer hands-on ervaring opdoen met het Avizo Fire-pakket.
Dynamic Depth Focussing (DDF) is een programmeerbare realtime aanpassing van de
array (focussering) van de taster gebaseerd op het terugontvangen signaal.
Hierdoor ontstaat er een dynamische focus met betrekking tot de dikte van het te
inspecteren materiaal, resulterend in een verbeterde axiale en laterale resolutie.
Ook is er een verbetering te verwachten in de signaal-ruis verhouding. DDF wordt
bereikt door de delay, gain en excitatie van elk element als functie van looptijd te
optimaliseren. DDF kan de inspectieresultaten verbeteren bij relatief dikke composiet
producten.
Doelstellingen:
• Beter theoretisch begrip van de manier waarop DDF werkt;
• Ervaring opdoen met DFF op dikke composieten (>20mm);
• Eventuele verbeterde axiale en laterale resolutie kwantificeren.
Wetenschappelijke
artikelen
Statische banken
Samenvatting
Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
Dynamische banken
Samenvatting
Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
Certificatiekennis
Samenvatting

Omschrijving
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-

De flexibele standaardisatie van testnormen en programma's met opties voor de
testbanken wordt verder vervolgd.
Alle testen die “conform” een norm worden uitgevoerd zullen op de
gestandaardiseerde wijze moeten worden uitgevoerd. De reeds in gang gezette
automatisering van meetdata processing/verwerking zal verder worden
geïmplementeerd en uitgebreid naar alle testen die conform een norm uitgevoerd
worden.
Ontwikkelen van software die de output van coupontesten naar het gewenste format
(JavaScript Object Notation (JSON)) exporteert. In aansluiting op gewenste ISO17025certificatie betekent dit vaste werkinstructies met bijbehorende testbank-norm
implementaties voor de onder ISO17025 vallende testnormen evenals voor de niet
onder ISO17025 vallende testnormen.
-

Starten met standaardisatie van testnormen en programma's met opties voor de
testbanken. Dat wil zeggen generieke normen die ook gecontroleerd zijn.
Evenals bij de gewenste ISO17025-certificatie voor coupontesten betekent dit vaste
werkinstructies en bijbehorende testbank-norm implementaties daar waar mogelijk
voor dynamische testen.
-

Het NLR voert, voor derden, mechanische testen uit om constructies en materialen te
certificeren. Om klanten nu en in de toekomst hiermee te kunnen blijven
assisteren/begeleiden moet de certificatiekennis op peil worden gehouden.
Naast studie van literatuur en voorschriften is het van belang om contact te blijven
houden met bestaande en potentiële klanten aangaande certificatietesten. Ook in het
acquistietraject van bijvoorbeeld full-scale proevenprogramma's kan veel kennis
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Wetenschappelijke
artikelen

worden opgedaan over de huidige ontwikkelingen binnen het certificeren van
vliegtuigconstructies.
-

Geavanceerd beeldmeten (ARAMIS)
Samenvatting
Onder de Geavanceerd beeldmeten-faciliteit vallen de 3D optische vervorming
meetsystemen, zoals de ARAMIS- en PONTOS-systemen van het NLR. De techniek van
deze systemen is gebaseerd op de principes van 3D Digital Image Correlation (DIC)
fotogrammetrie wat volledige 3D veldinformatie geeft van in-het-vlak rekken- en
uit-het-vlak verplaatsingen, zowel van (on)regelmatig aangebrachte patronen als
markers (stickers).
Omschrijving
ARAMIS wordt met name gebruikt voor het meten van in-het-vlak rekken. PONTOS is
vooral bedoeld voor het 3D meten en volgen van verplaatsingen van markers die op
het testobject zijn aangebracht, en kan daarmee traditionele Linear Variable
Differential Transformers (LVDT’s) en draadverplaatsopnemers vervangen.
Voor beide systemen geldt dat er internationaal weinig ervaring is/geen
kalibratieprocedures zijn met het inzetten ten behoeve van certificatietesten.
Daarbij is het voor een correcte analyse van de meetdata noodzakelijk inzicht te
hebben in de grootte van de onnauwkeurigheden/meetfouten en mogelijke invloeden
daarop. Dit is belangrijk voor:
• De klant, zodat hij inzicht krijgt in de nauwkeurigheid van de meting;
• Het NLR:
- zodat de nauwkeurigheid van de meting kan worden verbeterd en
toepasbaarheid/inzet kan worden vergroot;
- zodat expertise wordt opgebouwd en het NLR inspraak kan hebben bij het
opstellen van een eventuele (inter) nationale kalibratieprocedure.

Wetenschappelijke
artikelen

Om een beter inzicht te krijgen in de onnauwkeurigheden worden met de resultaten
van de onderzoeken en projecten uit voorgaande jaren afrondende onderzoeken
uitgevoerd om deze onnauwkeurigheden vast te stellen (en de invloeden erop) en,
indien mogelijk, te verbeteren. Met die kennis moeten kalibratieprocedures
(door)ontwikkeld worden die toepasbaar zijn voor de meeste applicaties en voldoen
aan internationale eisen ten aanzien van certificatietesten.
-

Testmethodenontwikkeling Algemeen
Samenvatting
Ondersteunen van initiatieven met betrekking tot het Living Lab.
Omschrijving
Om inititieven met betrekking tot het "Living Lab" te kunnen ondersteunen, dan wel
innovatieve ideeën vanuit het "Kaizen"-overleg te kunnen ondersteunen, is er een
budget gereserveerd. De scope ligt niet bij voorbaat vast, maar mogelijke
ontwikkelingen zijn:
•
•

•
•
Wetenschappelijke
artikelen

Augemented reality in combinatie met NDO-technieken;
Non-Standard testtechnieken, zoals het testen bij -55 °C en de
double cantilever beam-uneven bending moments (DCB-UBM)-ontwikkeling
feitelijk ook waren;
Online testing;
Virtual testing.

-
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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 voorgestelde
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 worden samenvattingen van deze programma’s gegeven en worden de
onderzoeksvoorstellen gepresenteerd in termen van de omschrijving van de FaV-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

Air Traffic Simulatoren van het NLR: NARSIM Radar, NARSIM Tower, AirTOp en TRADEF
Samenvatting
De Air Traffic Simulatoren van het NLR betreffen NARSIM Radar, NARSIM Tower,
AirTOp en TRADEF.
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 de Nederlandse luchtverkeersleiding, als onderdeel van bijvoorbeeld
het Europese luchtverkeersleidingssysteem, accuraat worden nagebootst.
Voor visualisaties en analyses van complete (toekomstige) luchtverkeersscenario’s
wordt ook gebruik gemaakt van 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.
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Omschrijving

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.
Om de inzetbaarheid en flexibiliteit van NARSIM te vergroten zal een update worden
uitgevoerd waarbij scenario’s en luchtruim/luchthavenstructuur door externe
gebruikers zelf kunnen worden geconfigureerd en aangepast. Er is tevens behoefte
aan de mogelijkheid om derden delen van de NARSIM-software aan te laten passen via
zogenaamde Software Development Kits (SDK’s) zonder de broncode te moeten
vrijgeven.
De inzetbaarheid van het simulatiepakket AirTOp wordt uitgebreid door middel van
het updaten van het Schiphol-model, het verbeteren van de taaklastanalyses en het
faciliteren dat simulatie van VFR-verkeer, mixed mode baangebruik en back-tracking
kan plaats vinden.

Wetenschappelijke
artikelen
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Nieuwe ontwikkelingen van TRADEF concentreren zich op het toevoegen van video als
inputsensor aan een tracker. Daarnaast zal TRADEF uitgebreid worden met
EUROCONTROL tooling (Surveillance Analysis Support System for ATC-Centre (SASS-C),
CRAFT) om ANSPs te ondersteunen met ARTAS / tuning.
-
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N

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 onderzoeks-

GRACE (Generic Research Aircraft Cockpit

faciliteiten zijn uitgerust met tools om objectieve data te

Environment) met het nieuwe Wide Visual

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
Militaire missiesimulatie 2018
Samenvatting
Het FaV-project "Militaire Missiesimulatie 2018" richt zich met name op de
kennisborging en kennisdeling ten behoeve van de verschillende (militaire)
simulatiefaciliteiten van het NLR.
Omschrijving
De volgende activiteiten zullen worden ondernomen:
1. De Virtual Reality (VR)- en Augmented Reality (AR)-markt is groeiende. Met de
komst van de Meta2 AR-bril wordt een grote stap gezet voor wat betreft
interactiemogelijkheden.
Dit opent nieuwe mogelijkheden voor wat betreft civiele en militaire cockpits.
In 2017 zijn deze mogelijkheden uitgewerkt in een demonstrator, maar door de
late komst van de Meta2 op de markt zal hieraan in het kader van het huidige
onderzoeksprogramma een vervolg aan worden gegeven. Een hot topic is
‘Design Patterns for Interaction’ oftewel hoe interacteer je met je omgeving met
behulp van VR/AR.
2. In 2014 is een roadmap opgesteld om de architectuur van de simulatiesoftware en
het ontwikkelproces te verbeteren. In 2016 is een aantal onderwerpen gekozen en
onderzocht, zoals inzet van een code style validator in NetBeans en het gebruik
van een geschikte CMake package manager en deze zijn in 2017 verder
uitgewerkt. Nieuwe onderwerpen zullen worden onderzocht en uitgewerkt.
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Wetenschappelijke
artikelen
Omgevingssimulatie
Samenvatting

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
Systeemsimulatie
Samenvatting

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

118

-

Het NLR beschikt over twee civiele simulatiefaciliteiten, GRACE en APERO.
Ten behoeve van deze faciliteiten zal ontwikkeling worden uitgevoerd aan de
simulatie van de omgeving van het vliegtuig, onder andere het buitenzicht, het andere
luchtvaartverkeer en (het geluid van) de verkeersleiding.
Simulatie van de omgeving van een vliegtuig in een vluchtsimulator is van groot belang
voor het gehalte van realisme. Afgelopen jaren is gewerkt aan verbetering van het
gedrag van het andere luchtvaartverkeer (vliegtuigen) en het buitenzicht.
Er zullen nog ontwikkelingen worden uitgevoerd aan het interfacen van time of day en
weerselementen (wolken) in het Prepar3D visual.
-

Het NLR beschikt over twee civiele simulatiefaciliteiten, GRACE en APERO.
Ten behoeve van deze faciliteiten zal ontwikkeling worden uitgevoerd aan de simulatie
van de boordsystemen.
Ten behoeve van de implementatie van systeemsimulatie zal gebruik gemaakt gaan
worden van voorhanden zijnde code. Door het toevoegen van deze functionaliteit
wordt de faciliteit veel beter geschikt als faciliteit voor bijvoorbeeld trainingsonderzoek.
-
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O

Laboratoriumvliegtuigen

NLR Cessna Citation II
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

Atmosferische metingen
Samenvatting
Het NLR-laboratoriumvliegtuig zal uitgerust worden met sensoren voor atmosferische
metingen.
Omschrijving
De Cessna Citation II van NLR / TU Delft is de afgelopen 20 jaar intensief gebruikt voor
een breed scala aan onderzoeksprojecten voor universiteiten, overheden en industrie.
Twee gebieden waar veel fundamenteel onderzoek is verricht in het verleden zijn
aardobservatie (Remote Sensing) en atmosferische metingen. Uit recente analyse van
behoefte van stakeholders is gebleken dat er brede behoefte is aan een vliegende
atmosferische meetfaciliteit.

Wetenschappelijke
artikelen

De Cessna Citation II zal uitgerust worden met een scala aan atmosferische en
remote sensing instrumenten, in overleg met klanten/gebruikers.
-

Micro-zwaartekracht flight director
Samenvatting
Het NLR-laboratoriumvliegtuig zal uitgerust worden met een micro-zwaartekracht
flight director.
Omschrijving
De Cessna Citation II van NLR / TU Delft is de afgelopen 20 jaar intensief gebruikt voor
een breed scala aan onderzoeksprojecten voor universiteiten, overheden en industrie.
Uit recente analyse van de behoefte van stakeholders is gebleken dat er brede
behoefte is aan een vliegtuig waarin gemeten kan worden onder beperkte
zwaartekracht (tot geen).
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Wetenschappelijke
artikelen

120

Om te kunnen vliegen onder nauwkeurig bepaalde zwaartekrachtscondities ten
behoeve van onderzoek voor klanten/gebruikers is het van belang om een
flight director voor de vliegers te ontwikkelen en te installeren in het vliegtuig.
-
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P

Aerospace Systems-faciliteiten

De faciliteitencluster bestaat uit twee subclusters:
I.

Faciliteiten voor RDT&E van vliegtuigsystemen;

II.

Faciliteiten voor navigatie, ISR 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.
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P.1

NLR-werkzaamheden

Faciliteiten voor Vliegproeven en Certificatie
Samenvatting
Doorontwikkeling van verschillende faciliteiten, processen en tools voor vliegproeven
en certificatie.
Omschrijving
Vanuit de Product/Dienstlijnen zijn de benodigde ontwikkelingen van faciliteiten,
processen en tools voor vliegproeven en certificatie opgesteld:
•

•

•

•

Wetenschappelijke
artikelen

Aanmaakbeheer: Opstellen van procedures rond de 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 groundbased “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 in het
vliegtuig welke in realtime worden geanalyseerd en verwerkt. Hiermee komen
de gevraagde vliegtuigparameters in de gewenste eenheden beschikbaar.

-

Faciliteit voor Instandhouding Meetapparatuur
Samenvatting
Het is van belang om de apparatuur die door het NLR gebruikt wordt bij metingen in
proefopstellingen herleidbaar te kalibreren. De Faciliteit voor Instandhouding
Meetapparatuur dient hiervoor te worden geoptimaliseerd met betrekking tot de
automatisering en de kalibratiestandaarden.
Omschrijving
Ten behoeve van kalibratie van elektronische meetinstrumenten bezit het NLR een
kalibratiefaciliteit voor elektromagnetische grootheden: spanning, stroom en
weerstand. Deze faciliteit bezit een erkenning van de Raad voor de Accreditatie (RvA)
(voorheen NKO).
In verband met de verhuizing van de geaccrediteerde faciliteit naar een nieuwe locatie
(begin 2018) is een plan opgesteld om alle interne standaarden voor en na de
verhuizing te kalibreren. Na het uitvoeren van het plan moeten de resultaten worden
geanalyseerd om te kunnen waarborgen dat de kalibraties in de nieuwe omgeving
correct zijn.
In de afgelopen jaren is de automatisering van de kalibraties omgezet naar een goed
lopende softwareomgeving. Hier moet nu nog een verdiepingsslag aan worden
toegevoegd, zodat de meetonzekerheden in een meting direct berekend en op de
certificaten vermeld kunnen worden.

Wetenschappelijke
artikelen
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Bij het NLR is veel meetapparatuur aanwezig voor het meten van rekstroken. Voor de
kalibratie van deze instrumenten is in het verleden een geautomatiseerde rekstrookbrug-simulator ontwikkeld die gedeeltelijk gekarakteriseerd is. Doel is om deze
simulatoren verder te analyseren, zodat deze breder ingezet kunnen worden.
-
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Vibration and Shock Test (VST)-laboratorium en Electro Magnetic Compatibilty (EMC)-laboratorium
Samenvatting
Als vereist onderdeel van het avionicacertificatieproces moeten prototypeavionicasystemen beproefd worden op het bestand zijn tegen “vijandige”
omgevingscondities, zoals bijvoorbeeld schokken en trillen en blootstelling aan
elektromagnetische velden. Het NLR bezit een aantal omgevingstestfaciliteiten
(technisch milieu) die het complete spectrum afdekken waaraan avionicasystemen
moeten voldoen.
Omschrijving
In verband met de voorgenomen verhuizing van de VST-faciliteit (begin 2018) naar een
nieuwe locatie, zal veel aandacht besteed worden aan het verhuisproces, dit aan de
hand van de ISO 17025 voorschriften ten aanzien van verplaatsing van faciliteiten.
Nadat de VST-faciliteit opnieuw geïnstalleerd en gevalideerd is, zal er een volledig
ISO 17025 heronderzoek door de RvA plaatsvinden, dit om de aanwezige 17025erkenning te mogen continueren.
Wetenschappelijke
artikelen
Faciliteit voor Obsolescence Management (TACTRAC)
Samenvatting
Omschrijving
De sterk verminderde productie van militaire elektronische componenten en de
introductie van geavanceerde commerciële (COTS) elektronische componenten
noodzaken tot de inrichting van “Obsolescence Management” processen tijdens
ontwikkeling en instandhouding van elektronica. Ook de Nederlandse industrie maakt
veelvuldig gebruik van deze faciliteit, dit noodzaakt tot uitbreiding in de komende
jaren.
Wetenschappelijke
artikelen
Faciliteiten voor het realiseren van lucht- en ruimtewaardige elektronica
Samenvatting
Om certificeerbare avionicasystemen tegen aanvaardbare kosten en ontwikkeltijd te
kunnen realiseren is de Avionics Collaborative Engineering (ACE) omgeving opgezet.
Omschrijving
Het NLR ontwikkelt al vele jaren missie- en vliegkritische systemen voor zowel militaire
als civiele toepassing. Hierbij is het essentieel dat niet alleen het product voldoet aan
zijn eisen, maar dat ook de juiste werkwijze is gevolgd om te komen tot het product.
Het NLR-kwaliteitssysteem vormt de randvoorwaarde waarbinnen alle projecten
uitgevoerd worden, maar voor avionicasystemen is meer nodig.
Bij luchtvaarttoepassing geldt vaak voor softwareontwikkeling de EUROCAE ED-12B
(RTCA DO-178B), voor hardwareontwikkeling de ED-80 (DO-254).
Bij ruimtevaarttoepassing schrijft de ESA haar eigen ECSS-standaarden voor. Om deze
internationaal geaccepteerde standaarden kosteneffectief toe te kunnen passen is het
voor een project nodig om terug te kunnen vallen op gedefinieerde processen die
voldoen aan de standaard en aansluiten op de normale werkwijze en tools.
Wetenschappelijke
artikelen
Thermisch Vacuüm Laboratorium Faciliteiten & Tools
Samenvatting
Het doel is het verbeteren en uitbreiden en van de functionaliteit van bestaande en
nieuwe faciliteiten van het Thermisch Vacuüm Laboratorium met het oogmerk om de
aansluiting bij de behoefte van de (nationale) lucht- en ruimtevaartindustrie
te verbeteren en daarmee de kans op opdrachten te vergroten.
Omschrijving
De thermische groep heeft de volgende faciliteiten in gebruik en beheer:
•
•
•

Afzuiginstallaties;
Chillers;
Cleanroom;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Coldplates;
Klimaatkamer;
Optische tafel;
Realtime testsystemen;
Ruimtekamer;
Harness Derating Test Facility;
Ultra High Vacuum (UHV);
Warmtewisselaars.

Ondersteunende software die regelmatig gebruikt wordt:
•
•
•
•
•
•
•
•

ESATAN-TMS;
Labview;
MATLAB;
Mathcad;
Refprop;
Sinda-Fluint;
ThermXL;
Thermal Design Module.

Er zijn vijf speerpunten gedefinieerd:
1.
2.
3.
4.
5.
Wetenschappelijke
artikelen

Implementatie van methoden voor modelreductie door middel van
correlatiefuncties om de nauwkeurigheid van rekenmodellen te vergroten;
Ontwikkeling van een geavanceerd infrarood camerasysteem voor thermovisuele inspecties tijdens thermische testen in de vacuümkamer;
Ontwikkeling van een Loop Heat Pipe Simulator ten behoeve van het
aantonen van de bruikbaarheid voor industriële kwalificatieprogramma’s;
Ondersteuning van de ECSS-update (space standard) op het gebied van
derating analyses van bekabeling;
Ondersteuning van de doorontwikkeling van een thermostatische klep voor
ruimtevaarttoepassingen.

-

Antenne Test Range (ATR)
Samenvatting
Ten behoeve van het onderzoeken van stralingspatronen van antennes (op vliegtuigen) beschikt het NLR over een Antenne Test Range (ATR) in de NLR-vestiging
Flevoland.
De Antenne Test Range wordt regelmatig ingezet voor onderzoeksprojecten op het
gebied van antennes en radomes. Deze faciliteit wordt in de komende jaren verder
ontwikkeld/gemoderniseerd.
Omschrijving
Het doel is flexibele inzet van de nieuwe apparatuur op de ATR en in de RF-faciliteit.
Wetenschappelijke
artikelen
Computational electromagnetics
Samenvatting
Betrouwbare breedbandige communicatie en navigatie zijn van groot belang voor
zowel militaire als civiele luchtvaart.
Omschrijving
Antennes zijn een cruciaal onderdeel van navigatie-, communicatie- en
sensorsystemen. Voor het bepalen van prestaties van antennes en hun interactie met
de omgeving zijn in verschillende projecten numerieke rekenmethoden ontwikkeld.
Deze rekenmethoden worden gevalideerd door het uitvoeren van metingen op de
Antenne Test Range (ATR) of in het Electro Magnetic Compatability (EMC)laboratorium of door vergelijking met berekende resultaten van andere
rekenmethoden.
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Wetenschappelijke
artikelen

Doelstelling is het verkrijgen en beschikbaar houden van een infrastructuur van
programma's (tools) en data voor het uitvoeren van elektromagnetische berekeningen
ten behoeve van het gebruik/ontwerp van vliegtuigen en satellieten en de daarbij
behorende grondsystemen met betrekking tot RF-aspecten.
-

Seeker Test Facility (STF)-modificaties
Samenvatting
Omschrijving
De hardware- en softwareconfiguratie worden aangepast aan de eisen van de
aankomende trials. Hiertoe dient het complete systeem getest te worden.
Deze werkzaamheden richten zich voornamelijk op de internationale trials die zowel in
NAVO-verband als in bilateraal verband worden uitgevoerd. Daar waar nodig worden
kleine upgrades in zowel hardware als software doorgevoerd. STF-documentatie
wordt up-to-date gehouden.

Wetenschappelijke
artikelen

Een tweede belangrijke doelstelling is opportunities verder uit te werken voor het
verder moderniseren van deze 20 jaar oude testfacilitieit op basis van de vorig jaar
opgestelde feasibility studie.
-

Electronic Counter Measure Test Facility (ETF)-modificaties
Samenvatting
Omschrijving
De ETF wordt ingezet in combinatie met een geïnstrumenteerde Flycatcher Short
Range Air Defence-radar. De ETF wordt gebruikt bij het metingen van de effectiviteit
en karakteristieken van chaff en Radio Frequency (RF) jammers aan boord van de
Defensie-vliegtuigen. De eisen aan de nauwkeurigheid van deze metingen worden
steeds hoger. Hiertoe zijn aanpassingen nodig aan de hard- en software.
Wetenschappelijke
artikelen
Missile Warning Sensor (MWS)-faciliteit - modificaties
Samenvatting
Omschrijving
In aanloop naar de NATO missile live fire trial SALT-3 in 2018 zal de hardware en
software van de MWS-faciliteit moeten worden aangepast om het testen van de
diverse typen MWS van de Luchtmacht mogelijk te maken.
Wetenschappelijke
artikelen
Catch 22-modificaties
Samenvatting
Omschrijving
Er zijn kleine modificaties nodig aan de generieke hardware en software van de
Catch-22 om de inzetbaarheid voor zowel radar als infrarood trials in te toekomst
veilig te stellen. Alle apparatuurmutaties worden bijgehouden in de “equipement
database” en de apparatuur zal op regelmatige basis een ijking/kalibratie krijgen.
Wetenschappelijke
artikelen
NLR Battlelab
Samenvatting

Een NLR Battlelab zal invulling geven aan vraagstukken op het gebied van
Concept Development & Evaluation (CD&E), zowel op tactisch als op operationeel.
Er is een inventarisatie gemaakt van het doel, de omvang en functionaliteit van het
NLR Battlelab en de componenten die hiervoor reeds binnen het NLR beschikbaar zijn
of die nog ontwikkeld en geïntegreerd moeten worden. Het begin zal worden gemaakt
met het ontwikkelen en integreren van de diverse componenten.
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

Om het NLR Battlelab verder vorm te geven dient er aanvullende hardware
aangeschaft te worden en dienen er diverse (bestaande) componenten fysiek aan
elkaar gekoppeld te worden dan wel (verder) geïntegreerd te worden. Dit betreft voor
de komende periode (2018-2021) de volgende componenten: TRM, VBS, F4S,
X LAB, VBS3, STK, STAGE, Smart Bandits, PFPS, CELESTE, ArcGIS.
Op korte termijn (2018) worden in het KaV-programma Defensiesystemen drie
Battlelab Use Cases uitgewerkt. Om implementatie en uitvoering mogelijk te maken
dient een aantal bestaande componenten fysiek gekoppeld dan wel (verder)
geïntegreerd te worden. Dit betreft op korte termijn de volgende componenten:
VBS, F4S VBS3, STK, STAGE, Smart Bandits, PFPS, CELESTE.
-

II – Faciliteiten voor navigatie, ISR 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.
3
De faciliteiten 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. Een belangrijk toepassingsdomein is het militaire Intelligence, Surveillance en Reconnaissance (ISR)proces.

Space-based Geospatial Intelligence

De faciliteiten zijn als volgt gegroepeerd:




3

faciliteiten voor navigatie;
faciliteiten voor aardobservatie en ISR.

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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P.2

NLR-werkzaamheden

Kwaliteits Management van Satelliet Navigatie Systemen
Samenvatting
Het NLR is het kenniscentrum voor satellietnavigatie in Nederland, zowel voor
systeemtechnologie als ook downstream gebruik. Het NLR specialiseert zich daarbij op
kritisch gebruik van satellietnavigatie.
Dit project omvat het ontwikkelen van producten en diensten voor het monitoren en
analyseren van systeemprestaties van satellietnavigatie.

Omschrijving

Deze producten worden onder andere ingezet om de kwaliteit van GNSS in kritieke
gebieden te beoordelen of om GNSS-oplossingen voor kritieke toepassingen (zoals de
luchtvaart en autonoom vervoer) te valideren.
In het verleden heeft het NLR al verschillende tools ontwikkeld. Waaronder GIMAT
(GNSS Integrity Monitoring and Analysis Tool) om de naleving van de ICAO integrity
richtlijn te bepalen, maar ook tools voor het modeleren van tropospheric delays en het
uitvoeren van gedetailleerde metingen van de ionosphere (ThermoElectric Coolers
(TEC)-parameter).
In dit project worden deze tools samengevoegd in één gestandaardiseerde en
gemoduleerde omgeving. Analyseresultaten uit verschillende testcampagnes worden
standaard opgeslagen in een database. Analyseresultaten worden toegankelijk
gemaakt via een gebruikersinterface en rapportagefunctionaliteit.
Deze faciliteit zal worden uitgebreid met nieuwe GNSS-databronnen, waaronder de
monitoringstations van het Kadaster en specifieke ionosfeerinformatie van Astron.

Wetenschappelijke
artikelen
ISR-simulatie
Samenvatting

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

Sinds 2017 gaat er standaard een AsteRx GNSS receiver mee aan boord van het NLRlaboratoriumvliegtuig. Ook zijn de eerste vluchten gemaakt met professionele GNSS
receivers aan boord van drones. Voor deze zogenaamde dynamisch GNSS-data worden
specifieke analyse tools ontwikkeld.
-

Voor het onderzoeken van operationele en tactische concepten van ISR en het testen
van technische componenten en interoperabiliteit bestaat behoefte aan een
simulatieomgeving. In 2017 is een inventarisatie gemaakt van het doel,
de omvang en functionaliteit van de ISR-simulatie en de componenten die hiervoor
reeds binnen het NLR beschikbaar zijn of die nog ontwikkeld en geïntegreerd moeten
worden.
De komende jaren wordt gewerkt aan het realiseren van relevante modules:
Intelligence Requirements Management and Collection Management (IRM/CM),
satelliet ISR-simulator (coverage, data, database en exploitatiestation), coverage en
datageneratie voor verschillende vliegtuig/drone sensoren, terreininformatie als input
voor simulatoren.
De activiteiten zullen zich richten op het realisren van een satelliet ISR-simulator.
De satelliet ISR-simulator omvat verschillende elementen: simulatie van signalen,
payload, platform/sensorconfiguratie, verwerking van de gesimuleerde signalen en
payload, grondstation voor de exploitatie.
-
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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;



Hoge snelheids camera-opnamen
gedurende compressietesten van panelen

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.

Q.1

NLR-werkzaamheden

Niet-Destructief Onderzoek (C-scan)
Samenvatting
Omschrijving
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:
1) Automatisering analyse & rapportage C-scan data;
2) Ondersteuning Computer Tomografie (CT), Avizo Fire-software.

Wetenschappelijke
artikelen
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Daarnaast is in 2017 een strategieplan opgesteld waarin grote investeringen in NDOapperatuur worden voorzien. Uitvoering en implementatie van dit geheel zal op
deelgebieden aanvullend onderzoek nodig hebben.
-
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Materiaal- en SchadeOnderzoek (MSO)
Samenvatting
Omschrijving
Kwaliteitsborging materiaal onderzoek:
Om aan de toenemende vraag naar ISO17025 / National Aerospace and Defense
Contractors Accreditation Program (NADCAP)-gekwalificeerd materiaalkundig
onderzoek te kunnen voldoen, wordt in samenwerking met de industrie gewerkt aan
het kwaliteitssysteem ten aanzien van deze verrichtingen.
Implementatie ervan betreft dan faciliteitsgebonden onderzoek.
Wetenschappelijke
artikelen
Statische banken
Samenvatting

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
Dynamische banken
Samenvatting

Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen
Wireless sensoren
Samenvatting
Omschrijving

Ten behoeve van het maken van een efficiëntieslag en als voorbereiding op
toekomstige werkzaamheden en komende ISO17025 / NADCAP-accreditatie moeten
er standaardisatiemethoden worden doorgevoerd op de werkmethoden met statische
testbanken.
Waar het opstellen van werkinstructies voor specifieke testen nu nog
projectgebonden is, zal het in de toekomst met name overkoepelend en
gestandaardiseerd zijn naar de test zelf. De output van de bank is nu veelal een
technische file (.csv) die niet willekeurig te verwerken is. Met de standaardisatie wordt
de output automatisch verwerkt tot in een database volgens een JSON (JavaScript
Object Notation). Door middel van deze database wordt de traceerbaarheid van
testdata sterk verbeterd.
-

Thermal Mechanical Fatigue (TMF) kan worden opgedeeld in een metallisch deel en
een composiet deel. Het metallische deel omvat veelal gasturbinecomponenten die
zowel thermisch als mechanisch worden belast.
De levensduur van een component hangt af van thermische en mechanische
belastingen, maar ook van het faseverschil tussen beide. Dit betekent dat de
levensduurconsumptie ten gevolge van de mechanische en de thermische bijdrage
afhankelijk van elkaar bepaald moet worden. Voor proeven is het nodig om de
thermische en de mechanische belasting op te leggen met een gecontroleerd
faseverschil.
De ontwikkelde banksturing zal verder worden verfijnd, op basis van bestaande
besturingsoftware en behaalde resultaten, zodat thermische en mechanische
belasting onafhankelijk kunnen worden gestuurd.
-

Onderzoek naar de mogelijkheden om bedrade data-acquisitiekanelen te vervangen
door draadloze systemen.
Bij mechanische testen worden rekken en verplaatsingen gemeten met sensoren die
met een kabel verbonden zijn aan het data-acquisitiesysteem.
Bij paneel- en full-scale test (FST)-proeven is de hoeveelheid kabels aanzienlijk.
Het aanbrengen van bekabeling is kostenbaar (arbeidsintensief) en stuit vaak op
praktische problemen (ruimtegebrek of verminderde toegankelijkheid voor
bijvoorbeeld optische meetsystemen).
Bestudeerd zal worden of bekabeling niet vervangen kan worden door draadloze
systemen die de verbinding maken tussen sensor en meetsysteem. Performance,
nauwkeurigheid en kosten zijn daarbij de grootste aandachtspunten.
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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.
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,

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.

schepen en voor vredesmissies. De faciliteitencluster omvat:


Operating environment for simulations - FASET: een beveiligde high performance computercluster met
toepassingen voor onder andere accurate simulatie van Computational Fluid Dynamics (CFD);



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.

R.1

NLR-werkzaamheden

Werkomgeving voor aerodynamische, aero-akoestische, aero-elastische en RCS-simulaties
Samenvatting
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 doen. Enerzijds vraagt dit met de huidige ontwikkelingen binnen het NLR
om een uitbreiding van de capaciteit, anderzijds worden andere manieren van
rekenen in toenemende mate waargenomen (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. Omdat dit
rekenwerk vaak in combinatie met ander werk door het NLR aangeboden wordt aan
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Omschrijving

Wetenschappelijke
artikelen

klanten, en ook een wezenlijk onderdeel van zo'n keten uitmaakt, is een state-of-theart rekencluster onontbeerlijk voor het NLR.
De werkzaamheden omvatten:
• na een vervanging van een deel van het cluster in 2017, zal het rekencluster in
2018 verder uitgebreid worden om te kunnen voldoen aan de vraag naar
rekencapaciteit vanuit de markt;
• verder zal een strategie bepaald worden voor een verdere groei van numerieke
simulaties waarbij dit cluster nodig is;
• en er zal, in de vorm van 'tech-watch', alvast onderzoek worden uitgevoerd naar
toekomstige technologieën zoals 'quantum computing'.
-

Testfaciliteiten voor geluid en trillingen
Samenvatting
Om de akoestische faciliteiten en trillings- en geluidsonderzoeksfaciliteiten up-to-date
te houden zullen de NLR-meettechnieken (bijvoorbeeld akoestisch array) en
meetsystemen en bijbehorende software voor experimenteel akoestisch, stromingsen trillingsonderzoek geschikt worden gemaakt voor gebruik in de nieuwe faciliteiten
in de nieuwbouw in Flevoland en verder worden verbeterd en gemoderniseerd.
Omschrijving
Deze activiteiten zullen zich toespitsen op de volgende doelen:
• NLR Acoustic Facility / NLR Duct Facility
o De bestaande hardware zal worden aangepast, gemoderniseerd en
geoptimaliseerd voor gebruik in de nieuwe faciliteiten;
o Daarnaast is één van de doelen het verbeteren van het meten/genereren van
hoge geluidsniveaus bij lage frequenties en het betrouwbaar bepalen van geluid
en geluidsbronnen.
• Data Acquisitiesystemen en apparatuur (GBM/LMS/MAMS/PIV/HW);
• Akoestische software.
Wetenschappelijke
artikelen

Focus zal gericht zijn op het betrouwbaar bepalen van geluid en geluidsbronnen.
-

Samenwerking met TU Delft op het gebied van experimentele aerodynamica en aero-akoestiek
Samenvatting
Particle Image Velocimetry (PIV) is een niet-intrusieve stromingsveldmeettechniek
waarbij volgdeeltjes in de stroming worden geïnjecteerd. In 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 is weg te denken,
is de techniek nog lang niet zo succesvol in de industriële windtunnelomgeving.
De techniek is relatief complex, kostbaar en door beperkingen van de hardware
schaalt de techniek niet goed op naar grotere faciliteiten.
Het onderzoek in dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe volgdeeltjes,
zogenaamde Helium Gevulde Zeep Bellen (HFSB) en de noodzakelijke apparatuur.
Deze volgdeeltjes reflecteren meer dan 10.000 keer zoveel licht als de 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 één keer gemeten kan worden;
 Dynamische snelheidsmetingen met de acquisitiesnelheid hoger dan 10 kHz
worden mogelijk.
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Om deze techniek te ontwikkelen is in 2015 voor vier jaren een promovendus in dienst
genomen.
Er zal een test worden uitgevoerd in de DNW-LST met HFSB-volgdeeltjes. Hiervoor zal
een seeding rake worden gemaakt waarmee een 1m x 1m stroombuis met
volgdeeltjes bestrooid kan worden.
De doelstelling is om aan te tonen dat bij 80m/s snelheidsmetingen kunnen worden
uitgevoerd, gebruikmakend van HFSB.
Journal publicatie in Experiments of Fluids

Facility for Unmanned ROtorcraft REsearch (FURORE)
Samenvatting
De NLR-faciliteit FURORE richt zich op het ontwikkelen en opereren van diverse
onbemande helikoptersystemen, het onderzoeken en ontwikkelen van toepassingen
ervan en het ontwikkelen van de nodige kennis en tools om relevante
(maatschappelijke) vraagstukken met behulp van deze technologie te kunnen
beantwoorden.
Omschrijving
De faciliteit ontplooit activiteiten in een breed scala aan onderwerpen, waaronder
regelgeving en operationele veiligheid, avionica en helikoptertechnologie, simulaties,
(vlieg)testen en toepassingen.
Onder deze faciliteit valt de organisatie voor de onbemande NLR-luchtvloot inclusief
het inzetbaar krijgen en houden van de luchtvaartuigen die hieronder vallen.
De luchtvloot bestaat op dit moment (juli 2017) uit 16 toestellen.
De FURORE-doelstellingen zijn het inzetbaar houden van de luchtvloot ten behoeve
van onderzoeksprojecten, het vergroten van de vliegcapaciteiten (onder andere het
inzetten van nieuwe vliegers), het implementeren van adequate veiligheidsconcepten
en het nastreven van samenwerkingen met overheden, bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en met andere NLR-projecten.

Wetenschappelijke
artikelen

Er worden twee nieuwe zware helikoptersystemen (>25kg) verwacht die inzetbaar
moeten worden gemaakt, dit vereist onder andere familiarisatie door vliegers en het
opzetten van een onderhoudssysteem.
-

Apparatuurontwikkeling Engineering
Samenvatting
Het doel van dit project is het onderzoeken van de gevolgen en het implementeren
van de resultaten van technologische ontwikkeling, en veranderingen, komende vanuit
de vraag naar nieuw onderzoek, met betrekking tot het machine- en apparatenpark.
Omschrijving
Er zal een analyse uitgevoerd worden van de behoefte komende vanuit
onderzoeksvragen en de beschikbare bedrijfsmiddelen.
Onder deze bedrijfsmiddelen vallen de frees- en draaimachines, inclusief in-huis
ontwikkelde of aangepaste postprocesoren om deze machines aan te sturen,
alsmede apparatuur benodigd om het productieproces te ondersteunen zoals meeten analyseapparatuur.
Complexiteit van de te maken producten, nauwkeurigheid, afmetingen en productieefficiëntie maken onderdeel uit van de eisen die in de tijd continu wijzigen.
Vanuit de conclusies wordt bepaald of er behoefte is aan wijzigingen in deze
beschikbare middelen, met als doel te anticiperen op ontwikkelingen in de
onderzoeksvragen.
De overgang naar de nieuwbouw van het NLR in Flevoland kan effecten hebben op de
invulling van dit project.
Wetenschappelijke
artikelen

132

NLR ONDERZOEKSPROGRAMMA 2018

Windtunnels

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 speerpunttechnologieën op het gebied van
revolutionaire voortstuwingstechniek en
innovatieprocedures voor een
efficiëntere afhandeling van vliegverkeer,
tot windenergie en ruimtevaarttoepassingen. Om bij deze hoogwaardig
technologische ontwikkelingsprojecten
betrokken te blijven is het van wezenlijk

Test voor de optimalisering van modelverf bij Particle Image
Velocimetry (PIV)-metingen
(referentiemeting met mat zwarte modelverf)

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),
ECF (Engine Calibration Facility);

 De faciliteit gesitueerd in Amsterdam: HST (Hoge Snelheid Tunnel);
 De faciliteiten gesitueerd in Duitsland: HDG (Hochdruckwindkanal Göttingen), KRG (Kryo-Rohrwindkanal
Göttingen), RWG (Rohrwindkanal Göttingen), TWG (Transsonischer Windkanal Göttingen),
KKK (Kryo-Kanal Köln), NWB (Niedergeschwindigkeits Windkanal Braunschweig).

S.1

NLR-werkzaamheden

DNW Research Support
Samenvatting
Het NLR zal de DNW ondersteunen op het gebied van windtunnelmeettechnieken
door middel van deelname aan het DNW Measurement Techniques Team (MTT) en de
uitvoering van Research Support-projecten gerelateerd aan het efficiënter en beter
kunnen uitvoeren van windtunneltesten.
Omschrijving
In het kader van de Research Support ondersteunt het NLR de 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.
Er zal onder andere gewerkt worden aan de industrialisatie van de Helium Filled Soap
Bubbles (HFSB)-techniek, verbeteringen van data-acquisitiesystemen en versnelling
van testuitvoering.
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