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Inleiding
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor 2019 aan het NLR een subsidiebedrag ad 25.885 k€ beschikbaar gesteld: 23.614 k€ instituutssubsidie (incl. extra bijdrage 1.000 k€ voor TKI-compensatie en 629 k€ loon- en
prijsindexering) + 2.271 k€ programmasubsidie (incl. 7 k€ loon- en prijsbijstelling) ten behoeve van het KvBprogramma Defensie. Rekening houdend met doorschuifbudget uit 2018 en doorschuifbudget naar 2020 heeft het
NLR totaal 19.020 k€ besteed aan de uitvoering van het NLR Onderzoeksprogramma 2019. Daarnaast is 627 k€ extra
besteed, gefinancierd uit SEO-gelden 2018.
Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma heeft het NLR rekening gehouden met de kennisbehoefte die voortkomt uit de voor het NLR relevante topsector ‘High Tech Systemen en Materialen’, de beleidsagenda’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie, en de Nationale Wetenschapsagenda.
Het versterken van de innovatiekracht zoals beschreven in het regeerakkoord 2017-2021 wordt door het NLR gerealiseerd door middel van het opbouwen en uitbreiden van de strategische kennisbasis gefinancierd door de Rijksbijdrage
van de overheid. Om dit verder vorm te geven heeft het NLR 18 strategische ambities gedefinieerd vanuit het NLR
Strategieplan 2018-2021 en is begonnen met het uitwerken en implementeren van de ambities.
In het regeerakkoord is een stapsgewijze verhoging van het budget voor toegepast onderzoek aangekondigd.
Het betreft hier een intensivering die oploopt tot 200 M€ in 2020. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote
technologische instituten (TO2) die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen.
Het regeerakkoord biedt ruimte voor een extra investering van 75 M€ (vanaf 2020; 56 M€ in 2019) bij de grote technologische instituten uitgegeven via het ministerie van EZK. De aanvullende subsidie voor het NLR bedraagt in 2019
3,5 M€ en vanaf 2020 4,6 M€. Verbreding van de kennisbasis geeft publieke kennisinstellingen ruimte voor vernieuwing en lange termijn onderzoek om voorbereid te zijn op vragen van overheden en bedrijven.
De extra subsidie biedt ruimte als bestedingsrichting voor de zes strategische ambities van het NLR zoals voortgekomen uit het NLR Strategieplan 2018-2021 en die in 2018 zijn gestart, en voor twee overige ambities die vanaf 2019 zijn
gestart.

Het KvB-programma “Maatschappelijk Thema – Logistiek en Mobiliteit” is gewijzigd qua opzet: er zijn sinds 2018 door
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zeven onderwerpen aangewezen waarvoor door het NLR kennisprogramma’s zijn gedefinieerd en waarvoor projecten zijn opgesteld in het NLR Onderzoeksprogramma:
1. In het kader van de noodzakelijke modernisering van het Nederlandse luchtruim is een algehele herziening van
het luchtruim wenselijk waarin de capaciteit, veiligheid en duurzaamheid van het luchtverkeer op een evenwichtige en toekomstbestendige wijze zijn geborgd;
2. De Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) eist van haar lidstaten dat zij beschikken over een
State Safety Programme (SSP). Het SSP bevat veiligheidsdoelen die richting geven aan de inzet van overheid en
sector, die elk een eigen verantwoordelijkheid hebben;
3. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn klimaatdoelstellingen vastgelegd. In het regeerakkoord staat aangegeven
dat op diverse manieren wordt ingezet om de CO2-emissie van de luchtvaart omlaag te brengen. De focus ligt op
versterking van de duurzame luchtvaart in het Nederlandse luchtvaartsysteem;
4. Het programma “Aviation Model for Sustainability in the 21st century (AMS21)” richt zich op het maken van een
model voor de ontwikkeling van luchtvaart, inclusief de (CO2-)emissies op mondiale schaal op basis van de uitrol
van (luchtvaart) macro-economische, socio-demografische en technologische scenario’s;
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5. Om tot keuzes over de mogelijke verdere ontwikkeling van Schiphol op korte en middellange termijn te kunnen
komen speelt het inzicht in een aantal thema’s een cruciale rol: veiligheid, operationele capaciteit, milieueffecten en selectiviteit in de groei van Schiphol; in nader overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dit onderwerp in 2019 niet verder uitgewerkt.
6. Beleidsmatig is de beroepsmatige inzet van drones het meest interessant vanwege de innovatieve toepassingsmogelijkheden. De toegang en uiteindelijke integratie van drones in het luchtruim is een forse uitdaging die
noodzakelijk is om deze toepassingen mogelijk te maken;
7. Voor luchtverkeermanagement is satellietnavigatie inmiddels een niet meer weg te denken hoeksteen;
gegevens voor weersverwachtingen van weersatellieten zijn van groot maatschappelijk belang: de grote uitdagingen van de ruimtevaarttoepassingen zorgen voor wetenschappelijke en technologische spin-off en maatschappelijke en economische effecten naar andere onderdelen van de samenleving.

Leeswijzer
Het Activiteitenverslag 2019 is ingericht op basis van het Onderzoeksprogramma 2019. Uitgangspunt is dat bij ieder
project uit het programma de desbetreffende ontwikkeling in 2019 wordt weergegeven. Waar projecten niet zijn
doorgegaan, of juist nieuwe projecten zijn gestart, is dat weergegeven.
Het Activiteitenverslag is als volgt ingedeeld:


Strategische ambities
Strategische ambities zijn uit het Strategieplan 2018-2021 afgeleide initiatieven om specifieke strategische
doelstellingen te realiseren. Met ingang van 2019 worden de in 2018 gestarte ambities gefinancierd vanuit de
verschillende kennisgebieden (KaV). Voor zover van toepassing worden in deze secties de projecten vermeld,
die gefinancierd worden uit KaV, maar inhoudelijk gericht zijn op de strategische ambitie.



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
PPS-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 (EZK)
Dit deelprogramma wordt vastgesteld op basis van de onderzoeksonderwerpen die worden gespecificeerd tijdens de tweejaarlijkse consultatie onder de stakeholders van het NLR in de roadmap Aeronautics Manufacturing and Maintenance van de Topsector HTSM. PPS-samenwerkingsprojecten met grootbedrijven en MKB’s worden in de consultatie geïnventariseerd. Dit proces vindt plaats met goedkeuring
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
o Thema (maatschappelijk thema) – Logistiek en Mobiliteit (IenW)
Dit deelprogramma wordt opgesteld in nauw overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 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.
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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 Activiteitenverslag worden per deelprogramma de in het afgelopen jaar verrichtte werkzaamheden beschreven
als aanvulling op de projecten in het NLR Onderzoeksprogramma 2019. Vermeld wordt eveneens welke partijen uit
zowel de publieke kennisinfrastructuur (universiteiten, onderzoeksinstituten en hogescholen) in binnen- en buitenland worden betrokken bij het onderzoek, als de relaties met klanten en/of beoogd gebruikers van de te ontwikkelen
kennis. Waar van toepassing zijn ook de publicaties vermeld in het verslag .
De beschrijving van het onderzoeksprogramma wordt voorafgegaan (hoofdstuk 1) door een presentatie van roadmaps
ten behoeve van de kennisopbouw die momenteel worden opgesteld door de NLR-divisies.

8

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

1 Strategische ambities
Uitgaande van het strategieplan 2018-2021, zijn een 18-tal strategische ambities gedefinieerd op basis van de visie op
de huidige toekomstige kennisbehoefte bij de stakeholders. Van de in totaal 18 ambities (zie hieronder) is vanaf 2018
een eerste set van 8 ambities gestart (zie kolom: “Gestart in”). Deze worden vanaf 2019 vanuit het KaV-programma
gefinancierd. De strategische ambities worden hieronder kort benoemd en in de vervolgsecties worden de projecten
weergegeven die deel uitmaken van de strategische ambities.
Strategische ambitie
1

NLR behoort bij de wereldtop op gebied van 'smart models' en testtechnieken voor windtunnelmetingen.

2

NLR heeft een onderscheidende rol in productie-innovatie en ondersteunt industrie in het sneller op
de markt brengen van nieuwe technologie.

3

NLR is de partner voor ondersteuning in ontwerp- en certificeringstrajecten voor o.a. het ontwikkelen
van nieuwe platformen / configuraties en ontwerpen van structuurdelen.

4

NLR wordt herkend en erkend als partner voor civiele en militaire onderhoudsbedrijven en OEMs voor
het verlagen van terugkerende kosten, zoals onderhoud, reparatie (MRO) en training van gekwalificeerde mensen (d.m.v. o.a. MRO/Living Lab).

5

Verhogen beschikbaarheid (inzetbaarheid) van (militaire) platforms.

6

Preferred supplier van Nederlandse en enkele Europese ANSP's, voor ontwikkelen en realiseren van
robuuste capaciteitsgroei en efficiencyverhoging.

7

Het NLR stelt het bedrijfsleven en overheid in staat om innovatieve drone toepassingen, platformen
en systemen veilig, duurzaam en kosteneffectief te realiseren en ondersteunt de overheid om daarvoor de juiste randvoorwaarden te creëren.

8

Het NLR heeft een unieke kennispositie op het gebied van Kwaliteit van Leven en is toonaangevend in
omgevingsmanagement voor airports, overheden en omwonenden.

9

We zijn dé kennispartner van IenM op het gebied van duurzaamheid.

10 We maken airlines concurrerender op het gebied van veiligheid en efficiency d.m.v. innovatie in operatie, training en onderhoud.

Gestart in

2018

2018

2019

2018

11 Logische partner van luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, OEMs en toeleveranciers voor innovaties en oplossingen, waarbij een verbetering van de passagiersbeleving en -comfort op de luchthaven
en in het vliegtuig centraal staat.
12 NLR is de partner voor Defensie en V&J met focus op information capabilities ( benutting van satelliet
data), ondersteunt bij het beschermen van kritische infrastructuur (satellieten en aardse infrastructuur) en is het expertisecentrum op het gebied van GNSS (d.m.v. o.a. GNSS test center).
13 Ondersteunen van Nederland en Europa bij het realiseren van frequentere en goedkopere lanceermogelijkheden voor kleine satellieten (<250 kg), e.g. SMILE.
14 NLR ontwikkelt (in samenwerking met de industrie) key technologies voor kleine satellieten (27 - 200
kg) en eventueel in het verlengde daarvan een nieuwe gestandaardiseerde satellietbus (platform +
subsystemen) voor kleine satellieten mede gericht op constellaties.

2018

15 NLR is hét Expertisecentrum voor informatiegestuurd optreden (d.m.v. o.a. Battlelab).

2018

16 NLR is de kennispartner op gebied van vliegveiligheid en luchtwaardigheid van de luchtmacht. We
werken integraal samen en waar nodig embedded.
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17 Intensivering partnerschap voor training met het CLSK

2018

18 NLR is dé kennispartner voor de Nederlandse industrie en overheid op het gebied van de elektrificatie
van het vliegverkeer en de impact daarvan.

2019

1.1 SA-2 - Productie-innovatie
I.17 - Digital Twin methodologieën voor Industry 4.0
Looptijd
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 gemonitord 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 ‘realtime’ 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;
 Realtime data-acquisitiesystemen en tooling, waaronder EuroSim.

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
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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.
In 2019 is gewerkt aan de implementatie van een digital twin (DT) voor het harsinjectieproces als onderdeel van de composietfabricagefaciliteiten in de ACM Pilot Plant.
DTs voor de harsinjectiemachine en de waterheaters zijn ontwikkeld en gecombineerd tot een eerste versie van een digital twin voor het harsinjectieproces. Parallel
hieraan is verder gewerkt aan de verdere opzet en verfijning van een methodiek voor
de ontwikkeling van DTs voor productiemachines en –processen. Deze methodiek
wordt getoetst bij de verdere ontwikkeling van de DT voor de ACM Pilot Plant. De
methodiek wordt ook toegepast en verfijnd bij de ontwikkeling van een DT in het
kader van het Luxovius-project voor het zgn. out-of-autoclave proces voor de efficiëntere en goedkopere productie van composiet producten door GKN Fokker.
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Digital Twin Fieldlab ACM
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

NHL Stenden
GKN Fokker, Boikon
-

K.1 - Kennisopbouw Digital Twin-concept for Industry 4.0
Looptijd
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. Bij de inzet van
deze automatiseringsmiddelen neemt de hoeveelheid geregistreerde en opgeslagen
data om machines en processen te monitoren enorm toe. 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 “real time” digitale representatie van een productie-unit, het opstellen van simulatiemodellen van verschillende fabricagetechnieken (procesmodellen), deze simulatiemodellen te koppelen en het opstellen van
criteria voor kritieke procesparameters kan in combinatie met Big Data-algoritmes
een digitale kopie (digital twin) van de werkelijkheid gemaakt worden waarmee het
mogelijk wordt om (vanwege het voorspellende vermogen van de digital twin) 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.
Omschrijving
Dit onderzoek start in 2019 en heeft een looptijd van maximaal drie jaar.
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 machine (de RTM-harsinjectiemachine) die be11

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

schikbaar 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 een beperkt aantal (nog te bepalen) RTMprocesparameters zal worden geregistreerd en gemodelleerd.
- Realtime communicatie van de digital twin met de harsinjectie en 4 waterheaters
bij NLR is gerealiseerd.
- Technologie ontwikkeling van digital twinning volop in progress.
- Eerste invulling van de realtime monitoring van een beperkt aantal proces parameters van het harsinjectieproces door de digital twin is gerealiseerd (data analyse)
Medewerking van leveranciers is vereist voor een veilige communicatie tussen een
digital twin en een machine (PLC). Hierbij spelen aspecten als machine veiligheid, CE
keur en risico inventarisaties een rol en is medewerking van de leverancier noodzakelijk.
Stellar space industrie, GKN Fokker en Boiko
-

Real time digital twin voor de Automated Pilot Plant.
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K.7 - Virtual Manufacturing Composites
Looptijd
Samenvatting
Voor betrouwbare resultaten uit VM applicaties is een betrouwbare database nodig
van materiaal gegevens, momenteel is deze database beperkt tot theoretische data
uit literatuur en beperkte experimentele data uit projecten.
Omschrijving
De werkzaamheden op het gebied van Virtual Manufacturing in 2019 waren voornamelijk gericht op het toepassen van nieuwe simulatiesoftware voor vervorming van
laminaten tijdens een persproces. Hierbij waren medewerkers van de afdelingen AVST
en AVCE betrokken. De voortgang en resultaten zijn in informeel overleg besproken
en afgestemd. Hierdoor is de samenwerking tussen beide afdelingen bevorderd, zijn
resultaten gedeeld en opgedane kennis en toepassingen besproken.
Door drie NLR medewerkers is een workshop gevolg voor vervormingsanalyses in
Abaqus met aangepaste materiaal modellen (standaard modellen in Abaqus zijn niet
accuraat genoeg). Voor dit eindige element software pakket zijn door een extern
bedrijf plugins geschreven welke dit mogelijk maken. Een groot voordeel hiervan is
dat met bekende software kan worden gewerkt (Abaqus) en dat in dit pakket ook
sterkte en stijfheidsberekeningen kunnen worden uitgevoerd. De resultaten en modellen van de vervormingsanalyse kunnen dus direct in een sterkte berekening worden gezet zonder dat er data moet uit worden gewisseld tussen verschillende software pakketten. Dit verbetert de doorlooptijd en vermindert de kans op fouten.
Daarnaast is er een training gevolgd om dezelfde analyses uit te voeren in Catia, hiervoor is ook een plugin beschikbaar gekomen. Deze zorgt ervoor dat in de bekende
Catia omgeving gewerkt kan worden waarna de analyse automatisch wordt uitgevoerd in Abaqus. Het voordeel van deze route is dat er geen diepgaande kennis van
Abaqus nodig is waardoor het een (relatief) laagdrempelige oplossing is aangezien
veel mensen ervaring hebben met Catia.
De eerste simulaties zijn uitgevoerd op een enkele laag weefsel welke vervormd
wordt over een halve bol. Hieruit bleek dat de resultaten (Abaqus met standaard
materiaal modellen en PAM-FORM) aanzienlijke verschillen gaven. Zo zit er veel verschil in de voorspelde geometrie van de omtrek van de laag na het vervormen in beide pakketten en is er ook een aanzienlijk verschil in verplaatsing-kracht diagrammen.
Daarnaast was de rekentijd lang als er gewerkt wordt met realistische input parameters voor de perssnelheid. De rekentijd kan verkort worden maar dit heeft invloed op
de nauwkeurigheid van de voorspelling. Naar aanleiding van de eerste uitkomsten van
de simulaties lijkt de voorspelling van Abaqus met standaard materiaal modellen niet
accuraat genoeg. Om dit te verifiëren is een opstelling ontworpen waarmee fysieke
vervormingstesten op een enkele laag weefsel uit kunnen worden gevoerd in de Wickert pers van AVST. Deze testen zullen worden uitgevoerd in 2020 waarna deze worden vergeleken met de simulaties van de verschillende pakketten.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klan-

Op de SAMPE Europe conferentie in Nantes is een poster presentatie geven van de
NLR activiteiten op het gebied van virtual manufacturing.
Cursus en workshop gevolgd door meerdere NLR medewerkers voor verschillende
vervormingssimulatie pakketten. Vervormingssimulatie van een enkele laag weefsel
op een halve bol. Interne kennisdeling op VM gebied. Op de SAMPE Europe conferentie is een poster presentatie geven van de NLR activiteiten op het gebied van virtual
manufacturing.
Voor betrouwbare resultaten uit VM applicaties is een betrouwbare database nodig
van materiaal gegevens, momenteel is deze database beperkt tot theoretische data
uit literatuur en beperkte experimentele data uit projecten.
Studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen kunnen via stage- of afstudeer plekken betrokken worden bij het onderzoek door het uitvoeren van simulaties
en testen.
Beoogde klanten/gebruikers zijn bedrijven actief in de composiet industrie op het
13
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gebied van ontwerp en aanmaak van producten.
-

1.2 SA-4 - Maintenance, Repair and Overhaul
2.3.1 - Fieldlab Campione
Looptijd

01-10-2015 – 31-08-2019

Samenvatting

Campione betreft het ontwikkelen van Condition Based Maintenance (CBM)- concepten voor de procesindustrie. Relevante onderzoeksdelen betreffen Data Security
en kennisdisseminatie.
De hoofdmoot van Campione voor het NLR betreft werkzaamheden op het gebied
van Condition Based Maintenance (CBM). Activiteiten met betrekking tot Data Security en kennisdisseminatie zijn inhoudelijk afhankelijk van de ontwikkelingen van
CBM.
Alle werkzaamheden in de verslagperiode hadden betrekking op de ontwikkeling
van het SMASH-systeem. SMASH staat voor SMart Acoustic Sensor for Health monitoring. Het betreft de bouw van een demonstrator om aan te tonen dat op innovatieve wijze met geluidsmetingen conditiebewaking kan worden gedaan van typische
systeemcomponenten uit de procesindustrie (lager, elektromotor, pomp o.i.d.).
• Er is een demonstrator gebouwd, waarbij het geluid van beschadigde autowiellagers kan worden gemonitord onder instelbare mechanische belasting en
toerental. Het CBM concept daar achter is dan dat een belangrijk mechanisch
onderdeel wordt voorzien van een autonome SMASH recorder, die met instelbare intervallen korte geluidsopnamen maakt, waarvan het profiel vergeleken
wordt met het profiel van het onderdeel in nieuwe toestand.
• Er is een ‘proof-of-concept’ meetsysteem gebouwd, dat gericht is op mechanische onderdelen met een cyclisch geluidsprofiel. Er wordt daarbij gemeten
met twee digitale microfoons, en een optische sensor.
• Er is een data-format ontwikkeld waarin de audio gegevens van beide microfoons, het signaal van de optische sensor, en alle gebruikte instellingen en
condities in een bestand opgeslagen worden. Dit format is ‘CS-WAV’ (CAMPIONE-SMASH WAV) gedoopt. Het bouwt voort op het WAV audio format.
• Er is een presentatievorm ontwikkeld die het geluidsprofiel van beide microfoons, gesynchroniseerd met het optische signaal grafisch weergeeft. Deze
presentatievorm is CADENCE genoemd (Color Augmented Deconstruction of
Equipment Noise Cycle Emission).
Tijdens het meten aan de bovengenoemde autowiellager-opstelling bleek dat elektromagnetische interferentie (EMI) de meetresultaten sterk verstoorde. Met hulp
van de kennis die aanwezig is bij het NLR EMC laboratorium zijn oplossingen bedacht om het SMASH meetsysteem minder/ongevoelig te maken voor dit soort
verstoringen. De waargenomen EMI is representatief voor een industriële omgeving. Daarom zijn de te nemen maatregelen relevant voor inzet van SMASH bij de
procesindustrie. Er is in een experimentele setting aangetoond dat de maatregelen
afdoende zijn. Ze moeten echter nog doorgevoerd worden in het ontwerp van de
operationele hardware.
Om storingsvrij te kunnen meten is het noodzakelijk om de SMASH recorder in een
gesloten behuizing te bouwen. Mogelijkerwijs ontstaat er bij intensievere inzet een
temperatuurprobleem. Om dat voor te zijn moet daar gericht op getest worden.

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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SMASH meetsysteem.
Stimulus

Relaties met klanten/gebruikers

Binnen Campione is een groot aantal organisaties actief, zowel MKB, multinationals,
onderwijs- en kennisinstituten

Wetenschappelijke artikelen

-

E16 /E17/E18 – Maintenance Engineering, Management & Technology
Looptijd
2019
Samenvatting
Ontwikkelen van kennis op het gebied van maintenance engineering, management &
technologie.
Omschrijving
Maintenance Engineering
 Packaging van onderhoudstaken - Samenvoegen van taken in checks, geoptimaliseerd op basis van het operatorprofiel, en het robuust maken van packaging methode voor verstoring in de operatie.
Maintenance Management
 Simulatie - Modelleren en simuleren van een technisch systeem met de mens-in-deloop voor onderzoeks- en trainingsdoeleinden.
Maintenance technologie
 Planning & Scheduling - Planning & Scheduling Tools voor Lijn en Hangaar Operaties
Ontwikkelen van een gereedschap voor het optimaliseren van onderhoudsoperaties
op de lijn en in de hangaar op basis van operationele behoeften en onderhoudsvereisten.
 Data analyses voor beschikbaarheid - Analyseren van historische reconstructies –
Het analyseren en diagnosticeren van de oorzaak van het falen (root cause analyses) van systemen en componenten.
 Robotic Inspectors (for visual Inspections) - Uitwerken op detailniveau van de verschillende robotfunctionaliteiten en verschillende Inspector functionaliteiten
Realisatie, highlights 2019
De highlights uit 2019 zijn:
 FlexPlan – Project om de onderhoudsplanning af te stemmen op het gewenste
vliegschema, door de vereiste onderhoudstaken slim te verpakken in kleine pakketten, en deze op slimme wijze tussen de geplande vluchten uit te voeren. De voordelen zijn een verbetering van de beschikbaarheid van een vloot, een uniformere verdeling van onderhoudswerkzaamheden over tijd, en inzicht in de gevolgen van
15
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Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

planningsbeslissingen op de kosten en beschikbaarheid van een vloot.
 Aare – Project om met behulp van simulaties van een technisch systeem, waarbij
budget en betrouwbaarheidsgegevens worden gebruikt voor het voorspellen van de
beschikbaarheid van de vloot. De simulaties kunnen ook het vereiste budget en betrouwbaarheid bepalen aan de hand van een gewenste beschikbaarheid van de
vloot. De simulatie maakt gebruik van eerder ontwikkelde modellen voor deelproblemen.
 FD XAI – Project waarbij gebruiksgegevens van het vliegtuig en faalgegevens van
componenten worden gebruikt om het falen van subsystemen van componenten te
kunnen voorspellen. Zo kan dit model bijvoorbeeld gebruikt worden om een gefaald
component te throubleshooten (nog voor het gefaald is).
 ARVI – Een project waarbij kennis wordt opgebouwd over robots en het uitvoeren
van visuele inspecties met machine vision. In 2019 is een demonstrator gebouwd
die de eerste basale functionaliteiten kon uitvoeren.
Geen.
Technische Universiteit Delft, Hogeschool InHolland, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Universiteit Twente, Rijks Universiteit Groningen
KLM, KLM Cityhopper, Transavia, KLM UK, Embraer, CLSK (981 Sqn, LCW/PM)
De Jong, A. and Smit, K. (2019), "Collaboratives to improve industrial maintenance
contract relationships", Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 25 No. 4,
pp. 545-562. https://doi.org/10.1108/JQME-07-2013-0050

I.4 - Maintenance, Repair and Overhaul
Looptijd
Samenvatting
Het luchttransport van passagiers in Europa groeit volgens IATA tot 2036 met gemiddeld 2,3% per jaar, terwijl de bevolking vergrijst en de gemiddelde mensleeftijd stijgt
tot ongeveer 45 jaar. De luchtvaartsector staat voor de uitdaging om haar bedrijfsvoering in te richten op een stijgende vraag naar transportcapaciteit en een dalend aanbod van beschikbare productiefactoren. De schaarste van grondstoffen en gekwalificeerde professionals met voldoende werkervaring zal toenemen. Dit project identificeert kansen voor automatisering, digitalisering en robotisering in vliegtuigonderhoud
om slimmer om te gaan met de beschikbare grondstoffen en mensen. Veelbelovende
concepten worden uitgewerkt.
Omschrijving
De businesscase voor Structural Health Monitoring wordt verder uitgewerkt. Criteria
worden ontwikkeld om een gefundeerde keuze te maken tussen
Niet-Destructief Onderzoek en Structural Health Monitoring voor de levensduurbewaking van constructiedelen. Deze criteria maken een goede onderbouwing van wijzigingen in het onderhoudsprogramma mogelijk.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
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Het onderhoudsbedrijf van de toekomst moet meer doen met minder mensen en zal
daarom meer vertrouwen op technologie om de productiviteit te verhogen. Aan de
andere kant wordt duurzaamheid steeds belangrijker gevonden door de samenleving.
Kansen worden geïdentificeerd voor de automatisering en digitalisering van onderhoudsprocessen, alsook de robotisering van hulpmiddelen voor onderhoudstaken.
Ook wordt de impact op het personeel en de organisatie bepaald van deze ontwikkelingen.
Het onderhoudsbedrijf van de toekomst wordt vormgegeven door de uitwerking van
de concepten 'smart hangar' en 'smart gate'. Ideeën worden verzameld met een
brainstorm waarvoor onderwijsinstellingen en bedrijven worden uitgenodigd. Waar
mogelijk worden studenten ingezet om te ondersteunen bij de uitwerking van de
concepten.
Inzicht in de business case van Structural Health Monitoring voor civiele vliegtuigen.
NLDA, TU Delft, Universiteit Twente, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland
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Ministerie van Defensie, KLM en GKN Aerospace
-

I.5 - Laser shock peening als levensduurextensietechniek
Looptijd
Samenvatting
Laser shock peening (LSP) is een relatief nieuwe techniek waarmee drukspanningen in
het oppervlak worden gebracht met behulp van een laser. Het proces wordt nu bij
productie toegepast op vermoeiings-kritische structurele delen van de B- en C-variant
van de F-35. Het is echter de verwachting dat het proces ook als levensduurextensietechniek kan worden ingezet voor de A-variant bij constructiedelen met een vermoeiingsprobleem die later in het constructieve leven pas worden geïdentificeerd. De
vragen die dan naar voren komen zijn onder andere: hoe goed is de reparatie en wat
is de verwachte levensduurverlenging?
Omschrijving
In het onderzoeksproject zullen constante amplitude vermoeiingstesten worden uitgevoerd op proefstukken met en zonder LSP. In de helft van de proefstukken met LSP
zullen voor het LSP-proces kunstmatige oppervlakte- defecten worden aangebracht
om te onderzoeken hoe de levensduur verandert ten opzichte van proefstukken met
kunstmatige oppervlakte- defecten zonder LSP. Bij de andere helft van de proefstukken met LSP zullen na het LSP-proces kunstmatige oppervlaktedefecten worden aangebracht om te onderzoeken hoe de scheurgroeisnelheid wordt beïnvloed door LSP.
Realisatie, highlights 2019
De vermoeiingstesten zijn met succes uitgevoerd en de levensduurverlenging bij het
gebruik van LSP bij productie en bij reparatie is bepaald.
Knelpunten 2019
Omdat een deel van de proefstukken eerst deels moest worden vermoeid voordat het
LSP proces kon worden uitgevoerd en er niet direct een vermoeiingsbank beschikbaar
was, is de hele test campagne naar achteren verschoven. Technisch waren er geen
knelpunten
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanMinisterie van Defensie en KLM
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-

1.3 SA-7 - Drones
SA.7.1 - Moonshot - Grote Waterstof Drone
Looptijd
2019-2021
Samenvatting
Het HYDRA (HYdrogen Drone Research Aircraft) project is een eerste stap voor NLR’s
lange-termijn ambitie om binnen een aantal jaar een waterstof-elektrische ‘rangeextender’ te bouwen voor NLR’s electrisch vliegtuig (Pipistrel Alpha Electro). HYDRA
vergroot NLR’s kennis van het gebruik van waterstoftechnologie voor luchtvaarttoepassingen en leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden en onderzoeksgebieden en projecten voor NLR.
HYDRA richt zich op het ontwikkelen van een vliegende demonstrator van een waterstof/elektrisch aangedreven drone met een vliegduur tot 1.5 uur en nuttige lading tot
1 kg met gebruik van commercieel verkrijgbare hardware.
Omschrijving
Realisatie, highlights 2019
Het protoype van de HYDRA drone is gebouwd gebaseerd op commercieel verkrijgbare hardware, maar door het NLR geassembleerd, aangepast voor de waterstoftoepassing en ingeregeld. Initiële vliegproeven zijn uitgevoerd aangedreven door
batterijen. Naast de gebruikelijke keuring voor experimentele drones is veel aandacht
besteed aan het Explosie Veiligheids Document. Uiteindelijk zijn in september 2019
testvluchten uitgevoerd op waterstof: met een startgewicht van 8.3 kg is 38 minuten
gevlogen met een relatief kleine 2-liter tank. Begin 2020 worden de proeven voortge17
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zet met een 7.2 liter tank en een hoger startgewicht.
Regelgeving rond waterstof-aangedreven drones is niet duidelijk. Autoriteit (ILT) gaf
aan geen tijd te hebben om mee te denken. Uiteindelijk geen commentaar gehad op
voorgestelde aanpak (standaard drone regelgeving aangevuld met Explosie Veiligheids Document)
Er is veel interesse in de NLR activiteiten en kennis m.b.t. waterstof & drones. Er zijn
met name goede contacten met Dronehub Groningen en de marine op dit gebied.
Er is gewerkt aan het paper "Hydrogen Drone Research Aircraft" voor Aerospace Europe 2020 in feb. 2020 in Bordeaux, Frankrijk.

SA.7.2 - Moonshot - Urban Air Mobility
Looptijd
2019-2021
Samenvatting
Hoofddoel van het NLR UAM programma is IenW ondersteunen bij het maken van
beleidskeuzes met relevant toegepast onderzoek op het gebied van UAM. De focus
ligt op Integration into non-segregated airspace, Safety and certification of automated
systems, Human factors and control, Environmental impact. Het belangrijkste project
dat hieraan invulling kan geven is het demonstrator project Urban Air Mobility. Daarnaast wordt Nederlandse industrie (en start-ups) ondersteund in de UAM ontwikkeling.
Omschrijving
Sinds enkele jaren zijn na vele nieuwkomers uit de high-tech sector, nu ook de traditionele vliegtuigbouwers in de ontwikkeling van de Urban Air Mobility of UAM gestapt.
NLR heeft als taak om het ministerie van Infrastructuur en Water management te
ondersteunen bij het maken van deze beleidskeuzes en de industrie te ondersteunen
bij het ontwikkelen van een efficiënte en veilige operatie. Dit doen we doormiddel
van toegepast onderzoek, in het bijzonder op het gebied van integratie in nonsegregated airspace, veiligheid en certificering van autonome systemen, en publieke
acceptatie. Zo haken we aan op de grootste uitdagingen waar de UAM-sector op dit
moment voor staat.
Realisatie, highlights 2019
Vanuit de NLR drone organisatie is ondersteuning verleend aan twee TU Delft studenten teams die een UAM toestel bouwen in het kader van de door Boeing georganiseerde Go-Fly competitie. De prototypes van deze toestellen worden in eerste instantie bestuurd door middel van een piloot op afstand. Het NLR wil dergelijke testen
graag faciliteren vanaf het Drone centre en daarvoor moet de bevoegdheid worden
uitgebreid om met drones boven 150 kilogram te opereren. Voor dit doel is een CONOPS en risicoanalyse (SORA) opgesteld en bij ILenT ingediend. De studenten teams,
Silverwing en Talaria vertrekken februari 2020 naar California voor deelname aan de
Go-Fly competitie.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
TU-Delft
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-
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NLR Waterstof Drone op het NLR Drone Centre.
SA.7.3 - Moonshot - Scale Model Aircraft Research & Development (SMARD)
Looptijd
Samenvatting
SMARD heeft tot doel om een representatief vrij-vliegend schaalmodel te hebben van
een full-scale vliegtuigontwerp. Dynamische vliegproeven met dit schaalmodel zijn
vervolgens af te beelden op het full-scale vliegtuig, zodat prestaties geanalyseerd
kunnen worden zonder een full-scale prototype te bouwen. Dit is een opmaat naar
nieuwe vliegtuigconfiguraties waarbij ook hybrid- en full-electric propulsion wordt
toegepast. Op deze manier wordt een drone als extra of vervangende stap geplaatst
tussen wind-tunnel-testen en prototyping.
Omschrijving
De eerste stappen, voor het inzetten van drones als extra of vervangende stap geplaatst tussen wind-tunnel-testen en prototyping, worden gezet d.m.v. de EU programma’s SCALAIR en NOVAIR. Beide projecten omvatten een feasibility study waarbij
een schaalmodel van een bestaand groot verkeersvliegtuig wordt gemaakt, voorzien
van de nodige instrumentatie. Door het uitvoeren van vliegproeven met de vrijvliegende schaalmodel wordt de mate van representativiteit bepaald van dit schaalmodel, afgemeten naar de vliegproefdata van het full-scale vliegtuig.
In een volgend stadium wordt een schaalmodel van een vliegtuig voorzien van hybrid
propulsion en ook full-electric propulsion (link naar programma “elektrisch vliegen”).
Met deze nieuwe aandrijfmechanismen wordt het mogelijk om nieuwe vliegtuigconfiguraties te creëren, i.e. niet traditioneel een romp met vleugels en motoren daaronder, maar gebruikmakend van boundary layer injection, tail-less-aircraft, blendedwing-body etc.
Bijkomend effect van de SMARD ontwikkelingen is dat er op allerlei gebied kennis ten
aanzien van vliegtuigontwikkeling en luchtwaardigheidscertificatie wordt opgedaan.
Ook zijn er spin-offs richting meetsystemen, sensor-toepassingen, opleiding, complexiteitsbeheersing, etc.
Realisatie, highlights 2019
Vanuit de drone organisatie is een bijdrage aan SMARD geleverd door de ontwikkeling
van de PH-1AS Mugin en voorbereidingen voor de aanvraag van een BVLOS bevoegdheid voor de NLR drone organisatie. Begin 2019 zijn er op Twente test- en trainingsvluchten met de Mugin gemaakt. Vanaf medio april is de Mugin naar Amsterdam
gebracht voor een systeem en autopilot upgrade. Vanaf december zijn er grondtesten
en taxitesten op het Drone centre uitgevoerd ter voorbereiding van testvluchten in
2020. Er is tevens gewerkt aan een Concept of Operations (CONOPS) en het uitvoeren
van Specific Operations Risk Assesssement (SORA) waarmee het NLR een doorlopende
bevoegdheid hoopt te krijgen om BVLOS vluchten in het eigen luchtruim (EHR66) uit
te mogen voeren.
19
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Taxi testen op het NLR Drone test center in Marknesse
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Het grondstation voor de BVLOS testen
Binnen de EU programma’s SCALAIR en NOVAIR.
Binnen de EU programma’s SCALAIR en NOVAIR.
-

De NLR research drone Super Mugin PH-1AS tijdens (B)VLOS testen.
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1.4 SA-10 - Airlines
C.14 – EBT bij airlines
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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2019 Met de opgedane kennis zijn de vier EBT gebieden verder uitgewerkt (met nieuwe
titels) en is een vijfde gebied toegevoegd.
De vijf gebieden waar het NLR op dit moment of binnen enkele maanden airlines
ondersteuning aan kan bieden zijn:
- Quick Scan (is EBT haalbaar en voordelig)
- Program Evolution (hulp bij de transitie naar EBT programma)
- Instructor Effectiveness en Concordance (Instructor training en concordance programma ontwikkeling)
- Software & Analytics Solutions (Software pakket en data analyse ondersteuning)
- Regulator Guidance (ondersteuning voor Luchtvaartautoriteiten bij het begrijpen
en goedkeuren van EBT programma's)
- De ontwikkeling van QTMS in partnership met UBF (Use Before Flight). Deze software kan gebruikt worden in de standaardisatie training van instructeurs en het
meten van concordance. In gebruik o.a. bij Transavia en KLM.
- De ontwikkeling van een 3-daagse Instructor Effectiveness training (eind maart
afgerond)
- https://www.nlr.org/evidence-based-training/
De balans tussen wat we allemaal weten en kunnen en wat precies de klantvraag en
klant-knelpunten zijn. Omdat het een relatief nieuw concept is (EBT) weten de klanten het zelf vaak ook niet en heeft voortschrijdend inzicht aan klant en NLR kant
vaak tot richtingverandering geleid.
Airlines, EASA
-

1.5 SA-14 - Kleine satellieten
H.1 - Frequente betaalbare lanceermogelijkheden voor kleine satellieten
Looptijd
Samenvatting
De markt van kleine satellieten is enorm aan het groeien en zal komende jaren verder
doorgroeien. Er zijn echter vrijwel geen mogelijkheden beschikbaar om deze kleine
satellieten op het gewenste moment in de gewenste banen te lanceren.
Er is een sterke wens om in Europa onafhankelijke mogelijkheden te hebben om kleine satellieten frequent en betaalbaar te kunnen lanceren. In het Europese Horizon
2020 SMILE-project (2016-2018) heeft het NLR een consortium geleid voor de ontwikkeling van een kleine lanceerder.

Omschrijving

Het heeft zich als strategisch doel gesteld om voor Nederlands belang een zichtbare
footprint te ontwikkelen binnen Europese ontwikkelingen die zich richten op het doel
van "frequente betaalbare lanceermogelijkheden voor kleine satellieten". De kennisopbouw bij het NLR baseert zich op het verder ontwikkelen ten behoeve van dit belang van aanwezige kennisgebieden en partnerships met Nederlandse industrie,
waarbij uiteraard gebruik wordt gemaakt van het internationale netwerk. NLRaandachtspunten hierbij zijn: interdisciplinaire Systems Engineering, betaalbare lichtgewicht structuren en avionicasystemen.
Het NLR heeft de ambitie om zich te ontwikkelen als centrale R&D-partner van Nederlandse en Europese industrie op gebied van lanceerders, en als enabler voor kritieke
21
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lanceerdertechnologie waarmee de Nederlandse industrie geholpen kan worden een
concurrentiepositie te verkrijgen/behouden. Het NLR wil ook de Nederlandse overheid – waaronder het ministerie van Defensie – zo goed mogelijk ondersteunen met
expertise op dit kennisgebied.
In 2019 zal ten behoeve van verdere kennisopbouw gewerkt worden aan:

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

• Uitwerking plan van aanpak voor strategische ambitie van het NLR, waaronder
afstemming met andere (NL/EU-) partijen;
• Uitbreiding en validatie van design/analyse/simulatie tools, waaronder een 6DOFsimulator;
• Ontwikkeling van (realtime) testsystemen voor de avionica van lanceersystemen;
 Ontwikkeling van flight control systemen, waaronder sensorontwikkeling, control
algoritmen en actuator-aansturing.
Vervolgontwikkeling 6DOF-launcher simulator inclusief onderzoek toekomstige software implementatie heeft plaatsgevonden. Voorbereiding van raket motor test faciliteit op locatie NLR Marknesse is opgestart. Deze nieuwe faciliteit zal mogelijkheden
bieden om samenwerking met partners te intensiveren.
Door mindere beschikbaarheid van medewerkers dan gepland, in combinatie met
beperkte vragen vanuit samenwerkingspartners en klanten, is de uitwerking van het
plan van aanpak voor strategische ambities voorlopig opgeschort. Ook andere activiteiten op dit gebied zijn hierdoor uitgesteld.
TU Delft en DARE. In Europees kader vindt samenwerking in ESRE-verband plaats,
onder andere met DLR, ONERA, CIRA, INTA en CBK.
Ministerie van Defensie, ISIS en Hiber; ISIS, Airborne Composites Automation, Airbus
en T-Minus Engineering.
-

1.6 SA-15 - Informatiegestuurd optreden
H.5 - Kennisopbouw Informatiegestuurd Optreden (IGO)
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving
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De Defensienota 2018 benoemt: “Een informatiegestuurde krijgsmacht die is opgewassen tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders en ‘hybride’ dreigingen. Om
een voorsprong op de tegenstander te kunnen behalen en
behouden is het noodzakelijk om de cyclus van dataverwerving tot actie aanzienlijk te
versnellen. Met dit kennisprogramma wordt onderzoek gedaan naar nieuwe vormen
van “Informatiegestuurd optreden”. Eén van de
onderwerpen is het intelligenter maken van sensoren, maar ook het toepassen van
betere beveiliging van de eigen data/informatie door gebruik van moderne technieken zoals bijvoorbeeld Block Chain-technologie wordt onderzocht aan de hand van
conceptontwikkeling en demonstraties.
In toenemende mate wordt ook de inzet van artificiële intelligentie op het gebied van
dataverwerking en -analyse onderzocht om de toevloed aan data te kunnen verwerken tot zinnige resultaten en optimale inzet van middelen. Het programma richt zich
voornamelijk op defensie, maar ook klimaat, energie, landbouw en voeding kunnen
allen gebaat zijn bij de voordelen die de IGO-principes bieden.
In 2019 zal de focus liggen op de inventarisatie en oplijning van voor IGO relevante
kennisprogramma's en projecten:
 inventariseren van de IGO-informatiebehoefte van Defensie;
 divisie-overstijgend identificeren/opvullen van kritieke gaten;
 opmaken van de IGO-roadmap en synchroniseren met interne en externe roadmaps;
 opmaken van een NLR-technologieplan ten behoeve van IGO;
 uitvoeren van IGO use cases in het NLR Battle lab;

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

 spiegelen van IGO-plannen met Defensie;
 disseminatie van opgebouwde NLR IGO capabilities;
 realiseren van synergie met externe partijen (strategische teams, kennispartners, industrie).
Gedurende 2019 is er regelmatig overleg geweest over afstemming en “awareness”
voor IGO aspecten van verschillende projecten. RNLAF is in de tweede helft van 2019
actief het IGO project gaan oppakken door middel van een workshop georganiseerd
door AIR waaraan NLR actief heeft deelgenomen. Hieraan zal in 2020 verdere invulling
van plaatsvinden. Een centrale rol in IGO gerelateerd onderzoek is de behoefte aan
een geïntegreerde faciliteit die verschillende elementen van IGO bij elkaar kan brengen zodat het effect van de verschillende losse onderzoeken in een groter verband
aangetoond kan worden. Cerebro (NLR Battlelab) zal deze rol gaan voorzien en in
2019 is daar een investeringaanvraag voor goedgekeurd voor realisatie in 2020 en
2021.
RNLAF is bezig met een eigen battlelab “CABL” waar ook use cases gericht op IGO
worden bekeken. NLR is daarbij betrokken op zowel technisch gebied voor de simulators en koppelingen als ook ondersteuning bij de definitie en analyse van de use cases
-

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur

TNO

Relaties met klanten/gebruikers

Ministerie van Defensie

Wetenschappelijke artikelen

-

C.1 – Informatie Gestuurd Optreden (IGO)-ontwikkeling: Human Factors
Looptijd
Samenvatting
Het eindbeeld waarnaar wordt gestreefd is de ISR-werkomgeving van de toekomst
waar de ISR-operator van het jaar 2030 optimaal kan presteren: goed, flexibel en snel.
Die werkomgeving past niet alleen bij de manier waarop militaire conflicten dan worden beslecht, maar ook bij de eigenschappen van de generatie operators die dan de
dienst in stroomt (geboren na 2010), zonder de behoeftes van oudere operators uit
het oog te verliezen.

Omschrijving

In die werkomgeving werken mensen op een heel natuurlijke manier samen met elkaar en met systemen gebaseerd op AI. Daarbij maakt het niet uit waar mensen en
systemen zich fysiek bevinden, kan de capaciteit flexibel worden aangepast door
meer of minder in te schakelen, kunnen specialisten via reachback worden aangehaakt en kan de manier van werken flexibel worden afgestemd op de tegen die tijd
eveneens flexibele C2-vorm.
Het centrale kenmerk van IGO is dat informatie uit allerlei bronnen wordt gebruikt om
snel en flexibel in te spelen op de situatie en operationeel voordeel te behalen. Er zal
steeds meer data uit steeds meer en heel verschillende bronnen beschikbaar komen.
Niet alle bronnen zijn volledig of betrouwbaar. Ook krijgt men met steeds meer nieuwe mediavormen van informatie te maken. Deze complexiteit en het hybride karakter
van hedendaagse conflicten doet een sterk beroep op een goede inlichtingenpositie
van de Nederlandse krijgsmacht. De essentie van ISR is betrouwbare informatie tijdig
en locatieonafhankelijk beschikbaar stellen, zodat commandanten en operationele
eenheden de juiste beslissingen kunnen nemen en daardoor de gewenste effecten
bereiken. Dit programma richt zich – als onderdeel van IGO-ontwikkeling – op de
volgende hoofdpunten:
1)

Het optimaliseren van producten die de ISR-eenheden produceren voor de afnemers. Er wordt een inventarisatie gemaakt en geëxperimenteerd met veelbelovende visualisatie- en interactiemiddelen die gebruikt kunnen worden in de
ISR-werkomgeving van de toekomst. Hierin is het ook van belang om te onder23
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zoeken welke soort informatie verschillende afnemers nodig hebben en welke
visualisatie- en interactiemiddel hierop aansluit. Relevante HF-vraagstukken die
ook worden onderzocht, zijn hoe ze die informatie gebruiken, welke eisen ze
stellen, in welke omgeving ze het gebruiken en wat voor opleiding/training
daarvoor nodig is. Samen met eindgebruikers zullen er verschillende werkomgevingsconcepten ontwikkeld en geschetst worden.
2)

Ondersteunen in het ontwikkelen van een AI-systeem dat in staat is zelf informatie te bekijken en relevante informatie te filteren. Relevante HF-vraagstukken
zijn hoe betrouwbaar zo’n systeem is, hoe je daar als operator en krijgsmacht
mee omgaat en hoe verantwoordelijkheden belegd worden (bijvoorbeeld bij de
AI, bij de operators of nog anders)

3)

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Het uitwerken van een operatorstation tot op proof-of-concept niveau. Een station is hierin meer dan alleen beeldscherm. Het bevat ook middelen zoals grote
touchscreens, AR/VR en 3D hologrammen.
De werkomgeving moet zo flexibel zijn dat het mogelijk is om op te schalen met
meer specialisten van binnen én buiten. Hierin wordt onderzocht wat dat betekent voor het verdelen van de taken, hoe de belasting op de mens gelijk te houden en hoe zij onderling blijft communiceren.
Tijdens verschillende workshops met beeldanalisten van Defensie is een inventarisatie
gemaakt en geëxperimenteerd met veelbelovende visualisatie- en interactiemiddelen
die gebruikt kunnen worden in de ISR-werkomgeving van de toekomst. Aan de hand
van de eisen en behoeftes zijn verschillende HMI-ontwerpen en –concepten ontwikkeld en visueel vormgegeven. Hiervoor is een IGO Demonstrator opgestart wat als
experimentplatform wordt ingezet binnen dit project en het vervolg binnen en buiten
het programma. Het platform is een digitale mock-up van hoe een werkstation van
een beeldanalist op een Surface Studio 2 eruit ziet.
Een tweetal workshops met de eindgebruikers (i.e. beeldanalisten bij CLSK) hebben
plaatsgevonden. Tijdens de eerste workshop zijn de workflow en gebruikerseisen van
de beeldanalisten in kaart gebracht. Tijdens de tweede workshop zijn de ontwikkelde
functionaliteiten getoond en feedback te ontvangen. De beeldanalisten zijn positief
over het resultaat, en met name de functionaliteiten waarbij inzichten met collega’s
binnen en buiten de cel op intuïtieve wijze gedeeld kunnen worden en eerdere rapporten over eenzelfde gebied snel gevonden kunnen worden.
Ministerie van Defensie.
-

1.7 SA-17 - Intensivering partnerschap voor training met CLSK
C.8 – Performance Based Training Technologies (PBT Tech)
Looptijd
01-01-2018 – 31-12-2021

24
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Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Huidige trainingen zijn vrijwel zonder uitzondering ingericht op een vast aantal uren
en een vast aantal onderwerpen. Prestaties worden door de instructeur beoordeeld.
Bij grote tekorten kan een individueel traject worden ingericht. Performance Based
Training is een trainingsconcept gericht op optimaal gepersonaliseerde training waarbij de juiste training events worden aangeboden op het juiste moment en met de
juiste middelen. Het gaat daarbij om training/ performance gaps te voorkomen, in
plaats van achteraf op te lossen. Performance Based Training vergt geavanceerde
technieken voor het meten en vastleggen van prestaties en gedrag van zowel mens
als systeem. Tevens zijn geavanceerde analysetechnieken nodig en presentatie- technieken voor debrief of personal dashboard faciliteiten. Deze technieken worden in
praktijk nauwelijks benut, soms omdat ze de taakbeoefening beïnvloeden (ze zijn
“intrusive”), soms doordat de kennis ontbreekt over hoe de technieken te gebruiken.
Het doel van dit programma is de praktische inzetbaarheid/bruikbaarheid van deze
technieken te vergroten, zodat performance based training sneller gerealiseerd kan
worden.
Om PBT optimaal te kunnen realiseren is het, behalve beter inzicht in het modelleren
en analyseren van prestaties, ook nodig de onderliggende technologie beter te benutten en verder te ontwikkelen. Het gaat daarbij om meetinstrumenten die gedrag (bijvoorbeeld kijkgedrag, expressies, bewegingen met camera’s), fysieke en mentale
toestand (bijvoorbeeld vermoeidheid of cognitieve belasting met hartslag en EEG), en
prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld afwijkingen van standaarden met simulatordata;
kwaliteit van communicatie door spraakherkenning en analysesoftware)
van mens en systeem nauwgezet, maar ongemerkt registreren. Daarbij is het van
belang dat de analyses over de verzamelde data soms al tijdens de training, maar vaak
direct na een training beschikbaar zijn, zodat de trainee/operator snel inzicht krijgt in
zijn of haar prestaties en vorderingen. Dit vergt zeer geavanceerde analysetechnieken
die kunnen worden gevisualiseerd in een nieuwe generatie debriefing tools of een
personal performance dashboard applicatie.
Niet alleen de mens kan efficiënt naar persoonlijke topprestaties worden gebracht en
op peil gehouden. Door de effectiviteit van training ook te modelleren en (geautomatiseerd) vast te stellen wordt de trainingstechnologie zelf ook onderdeel van het doorlopend te verbeteren systeem. Ook de doorlopende verbetering van (inzet van) trainingsmiddelen is van belang voor Performance Based Training. Waar behoeftestelling,
acquisitie, verificatie en validatie en doorontwikkeling van simulatoren nu een proces
is met beperkt objectieve data , kan door het doorlopend meten en analyseren van
menselijke, (simulatie)systeem, en operationele prestaties een steeds beter inzicht
worden verkregen in de trainingswaarde van simulatoren en in waar verbetering
nodig is.
Het NLR kan het onderzoek naar gebruik en verbetering van nieuwe meet- en analysetechnologie inzetten en toepassen in de F-35 EBS (Effects Based Simulator) als use
case.
- Een goede set stimuli om in 2020 een experiment uit te kunnen voeren
- Kennis en ervaring die we nog niet hadden opgedaan om EEG te meten
- Ideeën over hoe data van EEG, eye tracker en hartslag in 2020 proef in real time
verwerkt kunnen worden. (Tot nu toe deed NLR dat vnl. post experiment)
Het was niet vanzelfsprekend om de EEG apparatuur en software goed te leren beheersen. Dat kostte meer tijd en inspanning dan gedacht. Ook was het moeilijk om
voldoende studenten te vinden om het experiment uit voeren. Daardoor werd het
experiment later uitgevoerd dan NLR gewild had.
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie
-

25

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

1.8 SA-18 - Elektrificatie luchtvaart
I.6 - (Alternatieve) voortstuwing
Looptijd
Samenvatting
In de komende 50 jaar gaat er in de luchtvaart een verschuiving plaatsvinden op het
gebied van voortstuwing. Daar waar gasturbinemotoren nu nog de standaard zijn zal
de hybride en later de elektrische aandrijving zijn weg vinden in de grotere luchtvaart.
In de kleine luchtvaart zijn de eerste elektrisch aangedreven vliegtuigen al geïntroduceerd. Overheidsinstanties zijn op dit moment beleid aan het opstellen met betrekking tot deze disruptieve trend en heeft hiervoor ondersteuning nodig. Om de overheid te kunnen ondersteunen in deze beleidsvraagstukken is kennis nodig.
Dit projectvoorstel behelst de vergaring van kennis op het gebied van mogelijke alternatieve voortstuwingsconcepten vergeleken met de huidige voortstuwingsconcepten
en de eventuele beleidsgevolgen voor de overheid.
Omschrijving
De komende jaren heeft de overheid ondersteuning nodig bij de beleidsontwikkeling
voor de kleinere luchtvaart op het gebied van alternatieve voortstuwingsmethoden.
Bovendien is op de korte en middellange termijn ondersteuning nodig voor de introductie, ontwikkeling en het volwassen maken van kleine elektrische vliegtuigen en
ondersteuning aan componentleveranciers. Voor de grotere luchtvaart is ondersteuning voor elektrificatie van onboard systems de trend. Dit projectvoorstel richt zich op
opbouw van kennis op het gebied van de alternatieve voortstuwingsmogelijkheden en
het identificeren van beleidsopties voor de overheid. Het gaat hier om voortstuwingsmethodieken bedoeld voor de kleine en regionale (1-100 pax) luchtvaart.
Realisatie, highlights 2019
In 2019 is een begin gemaakt aan een verkenning van nieuwe voortstuwingstechnieken/technologieën voor gasturbines. Eerst is gekeken naar zeer grote omloopverhouding turbofan motoren (dan nu in gebruik), hier lijkt niet heel veel meer te halen
te zijn. Elektrisch vliegen lijkt door het gebrek aan energiedichtheid (per gewichtseenheid) van batterijen niet geschikt voor de huidige vliegtuig grootte en geometrie. In
plaats van volledige elektrificatie zullen hybride oplossingen leiden tot alternatieve
voortstuwingssystemen. Diverse literatuur is bekeken en een symposium over hybride
drone voortstuwing is bezocht om NLR’s kennis in hybride voortstuwing te vergroten.
Deze opgedane kennis heeft geleid tot de definitie van een universitaire afstudeeropdracht voor het hybridiseren
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
TU Delft
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanMinisterie van Defensie
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
bijdrage in rapport NLR-TR-2019-187; “Environmental aspects with emphasis on noise
related to the electrification of civil aviation”
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2 Kennis voor Beleid: Topsector – High Tech Systemen en Materialen
Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken.
Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken.
De Nederlandse hightechsector is een sterk internationaal georiënteerde, kennisintensieve sector, waar veel onderzoek plaatsvindt en hoogwaardige producten en diensten worden ontwikkeld. De sector speelt een essentiële rol in
het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, duurzame energie, veiligheid en klimaatverandering, met technologieën die in Nederland stevig
geworteld zijn: micro-/nano-elektronica, nanotechnologie, fotonica, geavanceerde materialen en productie, en halfgeleiders.
Het zwaartepunt van de inspanningen vanuit HTSM lag bij het ontwikkelen van kennis en innovatie. Ten opzichte van
andere Topsectoren maakt HTSM relatief intensief gebruik van de Publiek-Private Samenwerking (PPS)-toeslag.
Met de PPS-toeslagregeling Onderzoek en Innovatie stimuleert de overheid industrie en onderzoeksorganisaties tot
het doen van gezamenlijk onderzoek. De uitvoering van de regeling is belegd bij TKI’s (Topconsortia voor Kennis en
Innovatie). Holland High Tech is het TKI voor de Topsector HTSM.
Financiële basis van de PPS-regeling is de som van de jaarlijkse private bijdragen aan onderzoeksorganisaties, dit is de
grondslag. De overheid verleende in 2019 een bedrag van 30 procent van de private cashbijdrage aan het TKI. Deze
toeslag wordt door het TKI ingezet voor nieuwe onderzoeksprojecten in publiek-private samenwerking. Holland High
Tech zet de toeslag in bij projecten uit calls en programma’s uitgevoerd door Nederlandse onderzoeksorganisaties,
met name: NLR, NWO, TNO, Holst Centre, ESI, M2I, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft
en de Universiteit Twente.
Alle deelnemende onderzoeksorganisaties inventariseren jaarlijks de grondslag en maken plannen voor inzet van toeslag op basis van de Kennis- en Innovatie Agenda voor HTSM. 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.
Opvallend is de intensieve inzet op de internationaliseringsagenda. De Nederlandse hightechsector concurreert op
mondiale schaal en richt zich op de ontwikkelingen in de wereldmarkt. Er liggen voor de Nederlandse hightechsector
volop kansen in Duitsland, Frankrijk, China, (Taiwan), de Verenigde Staten, Korea, Japan, Brazilië, India, Israël, Singapore, Turkije en België. Deze landen investeren fors in (hightech) productiefaciliteiten, kennis, innovatie en infrastructuur.
De internationaliseringsstrategie van de topsector HTSM heeft vier hoofdthema’s: het benutten van groeikansen
(met focus op specifiek benoemde doellanden), technologische samenwerking (zowel nationaal als internationaal),
strategische acquisitie (aantrekken en versterken van buitenlandse, kennisintensieve investeringen in Nederland) en
human capital (het aantrekken van buitenlandse studenten en kenniswerkers).
De kennis- en innovatieagenda voor de topsector HTSM bestaat uit roadmaps opgesteld door gezamenlijke teams uit
de gouden driehoek met experts uit grote bedrijven, MKB, universiteiten, TO2-instituten, NWO en ministeries.
Voor het NLR zijn de volgende twee roadmaps van direct belang: Aeronautics - technologie en innovatie voor groener
en veiliger vliegen: aerostructures, motor-subsystemen en -componenten, onderhoud, reparatie en revisie, vliegtuigsystemen en nieuwe materialen, en Space - ontwikkeling van producten voor satellieten en lanceervoertuigen, nieuwe
producten en diensten op basis van satellietdata in landbouw, voeding, water, energie en logistiek.
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Met de komst van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, is 2019 het laatste jaar geweest dat op deze
manier is gewerkt. Met ingang van 2020 zijn de Kennis- en Innovatieagenda’s hiervoor in de plaats gekomen. Ten tijde
van het schrijven van dit verslag wordt de nieuw werkwijze geïmplementeerd met specifieke aandacht ook voor de
doorlopende onderzoekprojecten. Onderstaande beschrijvingen waren in het verslagjaar leidend.

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 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
28

Road-map Aeronautics manufacturing and maintenance

Road-map Space

Space

Future concepts

Aircraft systems

Maintenance, Repair en Overhaul (MRO)

Aerostructures

= koppeling

Engine subsystems and components

KvB
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2.1 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 constructie concepten en geautomatiseerde fabricage- en assemblageconcepten voor civiele en militaire vliegtuigen die
voldoen aan de door vliegtuigbouwers opgestelde targets met betrekking tot 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” en Directed Energy Deposition voor metalen, composiet materialen (bijvoorbeeld nieuwe thermoplasten, structureel textiel zoals vlechten), fabricageprocessen
zoals vacuüm harsinjectietechnieken, perstechnologie en“Automated Fibre Placement”. Daarnaast is het van belang
om ook kennis op te bouwen op het efficiënt en geautomatiseerd samenbouwen van structuurdelen (b.v. lassen van
thermoplasten en samenbouwen van metaal/composiet combinaties).

2.1.1

NLR-werkzaamheden

2.1.1 - Digitalisering en automatisering van ultrasoon inspectie van composiet materiaal
Looptijd
Samenvatting
De digitalisering en automatisering van de niet-destructief inspectie heeft potentie
om de productie van de composiet constructie te verbeteren.
Door bestaande soft- en hardware te koppelen aan elkaar, zal het NLR in staat zijn
om de traditionele NDI te modelleren, voorspellen, digitaliseren en automatiseren.
Dit project zal resulteren in de demonstratie van NLR's capability om de virtual production & testing te kunnen realiseren.
Omschrijving
Uit peilingen bij de Nederlandse luchtvaartindustrieën met als doel om te bepalen
wat de uitdagingen zijn met betrekking tot de NDI in hun productieproces, is geconcludeerd dat de behoeftestelling vooral bestaat uit het digitaliseren en automatiseren van de inspecties. Het NLR kan hierbij een rol spelen zonder al te veel nieuwe
investeringen te moeten doen. Het NLR heeft al veel software en hardware in huis
om de digitalisering en automatisering te realiseren. Er is wel aantal stappen noodzakelijk om deze infrastructuur efficiënt te gebruiken en ze aan elkaar te koppelen.
1. Validatie van het ultrasoon inspectie modelleringspakket CIVA-FIDEL2: het is
mogelijk om de interactie tussen de ultrasone golf en de productiefouten te bepalen (zoals undulation, waviness, harsrijk gebied, voids etc.);
2. De huidige Phased Array Ultrasonic Technique (PAUT) kan verder worden geoptimaliseerd door het gebruik te maken van de Dynamic Depth Focussing (DDF).
DFF is een programmeerbare realtime aanpassing van de phased array (focussering) van de taster gebaseerd op het terug ontvangen signaal. Hierbij wordt een
geluidsgolf in het materiaal gezonden en wordt het gereflecteerde geluid ontvangen door een sensor. Het is mogelijk om op de terugkerende geluidsgolf een
algoritme toe te passen waarbij gebruik wordt gemaakt van de looptijd van de
geluidsgolf. Hierdoor ontstaat een “dynamische focus” over de dikte van het te
inspecteren materiaal, resulterend in een verbeterde axiale en laterale resolutie, terwijl de signal-to-noise ratio toeneemt.
DDF kan de inspectieresultaten verbeteren bij relatief dikke composiet producten. Tevens is dit ook te modelleren met CIVA FIDEL2;
3. Automatiseren van de datastromen: het NLR heeft beschikking over de postprocessing software Ultis van Testia, Airbus. Sinds september 2017 zijn de UT-
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datafiles van de 2D Olympus en Ultis C-scan resultaten compatible met de Ultissoftware. Met een aantal datafiles
(CAI-coupons/NTP-B paneel) is aangetoond dat automatische data- analyse en
rapportage mogelijk is. De volgende aspecten staan open:
•
•
•
•

Realisatie, highlights 2019

Protocol voor het inlezen van 2D Olympus en USL C-scan data;
Invoeren van standaard afkeuringscriteria in Ultis;
Invoeren van custom afkeuringscriteria in Ultis;
Evaluatie & rapportage van alle data.

Door deze punten beter te onderzoeken en met een demonstratie aan te tonen dat
NDI vanaf het modelleren tot en met automatische rapportage mogelijk is met behulp van digitalisering, zal de stap naar virtual production & testing dichterbij komen. Daarnaast zal dit project een unieke kans bieden aan de Nederlandse industrie
om aan te tonen wat de mogelijkheden zijn van deze digitalisering en automatisering van de productie-inspectie.
NLR heeft inmiddels veel nieuwe contactloze NDI technieken in huis (3D optische
meting, thermografie, shearografie). In plaats van deze technieken afzonderlijk van
elkaar te laten opereren, is er ook een mogelijkheid om ze te combineren om zo
meer informatie eruit te kunnen halen. Dit wordt "multidomein inspectie" genoemd. Naarmate het project vordert, is het accent verschoven van ultrasoon data
verwerking naar multi-domein inspectie data integratie. Met de geïntegreerde inspectie data zijn we in staat om een in-service digital twin van een component/asset
te creëren. In-service digital twin kan naast de 3D shape en NDI data ook de data
geïntegreerd worden die relevant zijn voor de asset management en levensduurbewaking. Dit geeft een maintainer/asset manager een krachtige tool waarmee de
onderhoudsplanning beter kan worden ondersteund (zie figuur 1).

Schematische weergave van het nieuwe digital twin concept voor in-service component/asset.
Binnen dit werkpakket is er gewerkt aan de data integratie van de 3D optische metingen en de thermografie (zie figuur 2). Hierbij heeft een afstudeerder van Universiteit Twente en een student van Hanze Hogeschool aan gewerkt. Momenteel wordt
een tool gebouwd die deze integratie stroomlijnt en aan de inspecteur overzichtelijk
presenteert.
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Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Testopstelling van de geïntegreerde 3D optische scanner en thermografie
Door het gebrek aan capaciteit hebben we minder progressie kunnen boeken op het
gebied van de data integratie.
Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Twente
Fokker Landing Gear, Fokker Aerostructures, Ministerie van Defensie
L.R. Kalter "Characterisation of Damage in Composite Materials using Infrared
Thermography" MSc Thesis, Univ. of Twente, August 2019

2.1.2 – CompoWorld-windturbine
Looptijd
Samenvatting
In het kader van dit CompoWorld-project wordt een micro-windturbine ontwikkeld
(een windturbine voor de particuliere markt). Om de windturbine met voldoende
rendement te laten werken moet een lichtgewicht dubbelgekromd omhulsel voor
de turbine worden ontwikkeld. Om deze turbine commercieel haalbaar te krijgen
voor de particuliere markt dient tevens een geautomatiseerd fabricageproces voor
dit composiet omhulsel te worden uitgewerkt.
Omschrijving
In 2019 zal het ontwerp van de omkapping van de windturbine worden voltooid en
zal dit worden aangepast om kostenefficiënt door middel van vacuüminjectie te
kunnen worden geproduceerd. Dit project kent een Go-No Go beslismoment na het
afronden van het ontwerp. Afhankelijk van de uitkomst van dit moment zal wel of
niet worden begonnen met de aanmaak van mallen en de aanmaak van het omhulsel van de windturbine.
Realisatie, highlights 2019
De werkzaamheden voor werkpakket 1 zijn afgerond. De haalbaarheidsstudie is
uitgevoerd resulterend in een "Go" vanuit Vreja Wind B.V. .
Knelpunten 2019
Vreja is een jong bedrijf in de opstartfase. Vanwege administratieve redenen, waaronder gesprekken met investeerders, is de start van WP2 en verder uitgesteld naar
2020.
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanVreja Wind
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
2.1.3 – Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Light Innovative Flying Tilt rotor Tail (LIFFT)
Looptijd
01-01-2018 – niet gedefinieerd
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Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur

Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Het EU-project LIFTT richt zich voornamelijk op het ontwerp en de aanmaak van een
V-tail voor de Leonardo tilt rotor. Deze staartvlakken zullen uit koolstofvezel versterkt thermoplastisch materiaal worden gemaakt. Het sluit daarom goed aan op
het EU-project STUNNING.
Het NLR ontwikkelt industrie-lastechnologie voor thermoplasten. Een belangrijk
voordeel van thermoplastisch materiaal is de mogelijkheid om onderdelen aan elkaar te lassen. Dit is met meer conventionele materialen (thermoset) niet mogelijk.
Het NLR zal zich vooral richten op inductie- lastechniek. Hierbij wordt een wervelstroom opgewekt in de koolstofvezels in het thermoplastisch materiaal waardoor
een lokale verhitting optreedt die de las mogelijk maakt. Een belangrijk aandachtspunt is de invloed van Lightning Strike Protection (LSP) op het lasproces. LSP is
noodzakelijkerwijs gemaakt van een goed elektrisch geleidend materiaal. Het is
daardoor ook erg gevoelig voor de opgewekte wervelstromen. Dit kan het lasproces
verstoren. In 2019 zal het NLR daarom onderzoek doen naar het optimaliseren van
de lasparameters voor koolstofvezelversterkt PEKK in combinatie met LSP.
Er zijn deiverse lap-shear proefstukken succesvol gemaakt en getest met UD-PEKK
inclusief scarf joints.
Zowel de beschikbaarheid van een representatief LSP materiaal als de beschikbaarheid van een representatief ontwerp vormen een mogelijk knelpunt voor de voorgang van het project.
Hogeschool Windesheim
HAN-automotive
Aerospace Engineering Delft
TPRC
GKN Fokker
-

2.1.4 - Sterktemethodieken voor het “Handbuch Strukturberechnung”
Looptijd
Samenvatting
Het project “Handbuch Structure Berechnungen” heeft als doel sterktemethodieken
te standaardiseren. Het NLR draagt op uitnodiging bij aan dit project. Het NLR
neemt samen met Fokker Aerostructures deel aan dit Duitse 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 sterkt handboek voor de Duitstalige vliegtuigindustrie: “Handbuch Strukturberechnung” (HSB). De grootste gebruiker is Airbus Duitsland. Het HSB wordt alleen
verstrekt aan partners die hebben deelgenomen. Het NLR draagt bij aan het vaststellen van de methodieken die worden opgenomen op een CD.
Realisatie, highlights 2019
Alle HSB vergaderingen van dit jaar zijn bijgewoond. NLR is checker voor een rekenmethodiek die de universiteit van Aken gaat leveren.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
DLR, Universiteit van Aken
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanGKN Fokker Aerostructures en Airbus.
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-

2.2 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 gastubines, hun prestaties en de belasting op componen32
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ten, en het verkennen en ontwikkelen van analysemethoden en nieuwe technologieën voor gasturbines en onderdelen met veel betere prestaties.
De Nederlandse industrie heeft behoefte aan gasturbineproducten met superieure eigenschappen, niet in de laatste
plaats om de concurrentie met lagelonenlanden aan te kunnen gaan. Om potentiële producten te identificeren en
feasibilities en trade-off studies uit te voeren is een goede kennisbasis noodzakelijk van de gasturbine in algemene zin
en de parameters die de prestaties domineren. Vanuit deze kennis en met geschikte tools, bijvoorbeeld het gasturbinesimulatieprogramma GSP, moeten de belastingen op onderdelen van de gasturbine kunnen worden gekwantificeerd vanuit een aangereikte eisenset.
Leden van de Dutch Aero Engine Cluster (DAEC) hebben zich ten doel gesteld om een belangrijke stap voorwaarts te
zetten door te investeren in technologieontwikkeling en het vernieuwen van fabricageprocessen. De ambitie is om
meer ontwerpverantwoordelijkheid te nemen en een hogere plaats in de toeleveringsketen richting motorfabrikanten
te bewerkstelligen.

2.2.1

NLR-werkzaamheden

Voor dit programma zijn voor 2019 geen projecten gedefinieerd.

2.3 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).

2.3.1

NLR-werkzaamheden

Fieldlab Campione is onderdeel van de strategische ambitie 4, zie sectie 1.2.

2.4 Aircraft Systems
Het doel van het programma is invulling geven aan de roadmap Aeronautics Manufacturing and Maintenance (thema:
Aircraft systems). De luchtvaart is aan voortdurende verandering onderhevig door de invoering van nieuwe functies,
nodig om aan de meest recente eisen op het gebied van regelgeving, capaciteit, milieu en passagierscomfort te kunnen voldoen. Nederland telt een aantal industriële spelers die op wereldniveau actief zijn op het gebied van Aircraft
Systems en zich moeten kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Ten behoeve van het waarborgen van een
competitieve, lange termijn positie in de toeleveringsketen moeten Nederlandse ondernemingen hun zelfscheppende
“design en build” competenties versterken. De Nederlandse industrie heeft de ambitie om ook in de toekomst systeemcomponenten te kunnen blijven toeleveren aan internationale vliegtuigprogramma’s. Elektrische installaties aan
boord van vliegtuigen zullen in de komende jaren significante wijzigingen ondergaan, en vliegtuigsystemen zullen een
steeds crucialere rol vervullen aan boord van vliegtuigen.

2.4.1

NLR-werkzaamheden

2.4.1 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Flight Critical Wireless Slip Ring for Civil Tilt Rotor (Constance)
Looptijd
01-07-2016 – 14-07-2022
Samenvatting
Ontwikkeling van luchtwaardige contactloze, roterende power- en datatransfer
33
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Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

module voor toepassing op de tilt rotor demonstrator van Leonardo Helicopters.
Traditionele slipringen geven de nodige thermische uitdagingen en signaalstoringen.
Dit speelt vooral bij hogere rotatie snelheden. Bovendien vergen ze onderhoud. Als
oplossing hiervoor is in het Clean Sky 2-programma de behoefte gesteld voor een
contactloze roterende power en datatransfer module. Voor Z08 (CRORwindtunnelmeetsysteem) is een dergelijke oplossing ontwikkeld en gepatenteerd.
Voor 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.
Op basis van de terugkoppeling van Leonardo op het initiële conceptueel ontwerp
tijdens de eerste Preliminary Design Review en de daar uitvolgende bijgestelde
eisen is een herontwerp van het systeem gemaakt. Alle benodigde aanpassingen zijn
geharmoniseerd en verwerkt in een herzien conceptueel ontwerp.
Gedurende de looptijd van het project worden requirements bijgesteld en aangescherpt.
Leonardo Helicopters
-

Opengewerkt schema van roterende power- en datatransfermodule voor toepassing op de tilt rotor demonstrator
2.4.2 – RPAS-ontwikkelingen
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

34

Standaardisatie van eisen te stellen aan piloten van onbemande vliegtuigen en ontwikkeling van een beheerssysteem voor onbemande luchtruim-gebruikers, beiden ter
bevordering van de RPAS-sector in Nederland.
De onbemande luchtvaart ontwikkelt zich in hoog tempo: de onbemande systemen
(UAS = Unmanned Aircraft Systems) worden steeds geavanceerder waardoor meer en
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 vliegtuig, 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
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Realisatie, highlights 2019

van EASA en JARUS. Ook zullen de ontwikkelingen in onze buurlanden België en Duitsland nauwgezet gevolgd worden via de belangenorganisaties BeUAS en UAV-DACH.
1. Projecten:
 VUTURA: SESAR project door consortium onder leiding van NLR. Drie demo’s in
NLD, waarvan één op NRTC. Concept eindrapport is opgeleverd.
 PODIUM: SESAR project door consortium onder leiding van EUROCONTROL. Demo’s Denemarken, Frankrijk en NLD. NLD demo’s op NLR Drone Centre Marknesse en EHGG. Eindrapport is opgeleverd.
 AW-drones: SESAR project door consortium onder leiding van Deep Blue. Het
project loopt nog, er zijn twee workshops bij EASA geweest.
2. EUROCAE WG105: deelname aan diverse Focus Teams met het oog op het opstellen van normen waaraan drones moeten voldoen. Elke norm doorloopt een aantal
review fases, waarvan er in 2019 een aantal doorlopen zijn.

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

3. Netwerken
Diverse netwerken geven inzicht (inzage) in de drone-ontwikkelingen buiten Nederland, wat van nut kan zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse drone sector.
Netwerkactiviteiten in 2019 waren:.
 UAV-DACH: vereniging van UAV-gerelateerde bedrijven in Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Noord Italië, Nederland; geeft inzage in de ontwikkelingen in deze
landen. Tevens is UAV-DACH onder andere vertegenwoordigd in JARUS en geeft
inside informatie en inzicht in (toekomstige) ontwikkelingen.
 Eurocontrol Webinars: netwerk waarin Eurocontrol diverse zaken aan de orde
stelt met betrekking tot de integratie van drones
 Bijeenkomsten van het European Network of U-space demonstrators, georganiseerd door de EC
 Review CORUS (bij EUROCONTROL)
 Amsterdam Drone Week
Geen.
EUROCAE, DARPAS, UAV DACH, JARUS
-

2.5 Future concepts
Het doel van het programma is invulling geven aan de roadmap Aeronautics Manufacturing and Maintenance (thema:
Future concepts). Daartoe wordt kennis opgebouwd over het ontwikkelen van nieuwe innovatieve en multifunctionele
constructies, nieuwe propulsion concepten en ook nieuwe ontwerpmethodieken voor civiele vliegtuigen die bijdragen
aan door overheid opgestelde targets met betrekking tot het reduceren van het brandstofverbruik en verminderen
van de uitstoot van schadelijke gassen.
Het zal om deze doelen te halen en uit het oogpunt van concurrentiekracht noodzakelijk blijven om onderzoek te
doen naar energiezuinige concepten voor vliegtuigen. Een significante brandstofbesparing kan bijvoorbeeld worden
gerealiseerd door over te gaan op innovatieve vleugeltechnologieën (active flow control, laminar flow technologie,
aero-servo-elasticiteit, etc.) of naar efficiëntere propellers en turbofans. Een significante geluidsvermindering aan de
bron kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door zowel het propeller- en motorgeluid als het “airframe noise” te reduceren door onder ander integrale ontwerpoptimalisatie. Daarnaast wordt binnen de roadmap onder andere onderzoek gedaan naar nieuwe configuraties, nieuwe materialen (bijvoorbeeld self-healing of multifunctional) en RPASintegratie. Voor dit onderzoek is de juiste simulatie tooling nodig die vaak ontwikkeld of uitgebreid moet worden.
35
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Hieronder wordt door middel van korte projectbeschrijvingen nader ingegaan op het onderzoek en de daarbij benodigde tooling.
In hoofdstuk 2.5.1 – NLR-werkzaamheden worden de projecten in meer detail beschreven.

2.5.1

NLR-werkzaamheden

2.5.1 – Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation
(NOVAiR) (Zie ook: KaV Vliegtuigsystemen en vliegproeven – F.2)
Looptijd
01-01-2016 – 31-12-2022
Samenvatting
Samen met Airbus wordt onderzoek gedaan naar de volgende generatie vliegtuigconfiguraties. Die generatie zal andere eisen gaan stellen aan ontwerpkennis, materialen
en de topologie van structuurdelen. Door nu met Airbus op te trekken bouwt het NLR
kennis op voor Fokker Technologies en Netherlands Aircraft Company (NAC).
Omschrijving
Met Airbus worden een aantal nieuwe vliegtuigconfiguraties bepaald.
De nadruk ligt op de integratie van nieuwe technologieën. Het concept van 'Hybrid
Electric Propulsion’ (HEP) wordt verder uitgewerkt. Gezien de looptijd van het project
zal dit predesign in een aantal iteratieslagen worden gemaakt. Tegenstrijdige eisen
zullen via optimalisatiestudies worden geëvalueerd.
Ten aanzien van de HEP-architectuur wordt vooral de zogenaamde parallel-hybride
architectuur onderzocht, waarbij batterijen en elektrische motoren bijdragen aan de
stuwkracht van het vliegtuig.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Voortstuwing van radicale configuraties met toepassing van Boundary Layer Ingestion
(BLI), met nadruk op de wijze waarop de prestaties van BLI kunnen worden gekwantificeerd en hoe in een ontwerpstadium deze prestaties al meegenomen kunnen worden. Hiervoor zal een nieuwe analysemethode worden geïmplementeerd: een variant
van de power balance methode. Vervolgens zal onderzocht worden hoe met deze
methode ontwerpregels kunnen worden opgesteld voor nieuwe vliegtuigconfiguraties
die gebruik maken van BLI.
Er is met optimalisatiemethodieken in detail gekeken naar wat er bereikt kan worden
met elektrificatie in een parallelle HEP architectuur tijdens de start en de klim fases
van de vlucht. Dit onderzoek is nog niet afgerond. In 2019 is gewerkt aan een prototype power balance methode.
Capaciteit
TU Delft
Airbus, GKN Aerospace
Wim Lammen, Jos Vankan, Electrification studies of single aisle aircraft: a ‘retrofit’
investigation including parallel hybrid electric propulsion, International Symposium on
Sustainable Aviation (ISSA-2019), Budapest, Hongarije, 26 – 29 Mei 2019. NLR-TP2019-312.
 W.J. Vankan, W.F. Lammen, Parallel hybrid electric propulsion architecture for
single aisle aircraft - powertrain investigation, “EASN Conference Proceedings issue of MATEC Web of Conferences”, 9th EASN conference, Athens, Greece, 2 September 2019. NLR-TP-2019-478.
 Wim Lammen, Jos Vankan, Energy optimization of single aisle aircraft with hybrid
electric propulsion, AIAA-SCITECH-2020 conference, 6-10 Jan 2020, Orlando, Florida, US. NLR-TP-TBD.
Er komt een TR over de Power Balance Methode

2.5.2 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: SmarT mUlti-fuNctioNal and INtegrated TP fuselaGe (STUNNING)
Looptijd
01-07-2017 – 30-09-2023
Samenvatting
STUNNING richt zich op de ontwikkeling van een multi-functionele en geïntegreerde
36
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Omschrijving

romp van thermoplast composiet materiaal voor grote vliegtuigen voor de korte tot
middellange afstand. De STUNNING-romp zal leiden tot aanzienlijke besparing in gewicht met de bijbehorende reductie in CO2- en NOx-emissies. Daarnaast worden de
maak- en assemblagekosten gereduceerd en zal productietechnologie worden ontwikkeld voor de hoge volumes die nodig zijn. STUNNING is essentieel voor de competitiviteit van de Nederlandse luchtvaartindustrie en haar toeleveranciers.
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 multifunctionele 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.
In 2019 richt het NLR-onderzoek zich op de afronding van het concept- ontwerp 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 zal
moeten worden gelegd (na 2019). Parallel worden technologieën ontwikkeld, geverifieerd en gevalideerd voor de grote demonstrator en daarnaast ook op lager TRL niveau.
Er zal een ontwerpstudie gemaakt worden van verschillende rompconcepten. Voorwaarde voor deze concepten is dat deze door middel van een geautomatiseerd fabricageproces gemaakt moeten kunnen worden van thermoplastisch composiet materiaal. Fabricage-experimenten (vooral
fibre placement) ten behoeve van het ontwerp zullen worden uitgevoerd. Hierbij zijn
first ply deposition (hoe leg je met behulp van een fibre placement robot de eerste
laag composiet materiaal op een mal die is behandeld met een lossingsmiddel?) en
integratie van verstijvers op het huidveld tijdens fibre placement belangrijke onderzoeksvragen.

Realisatie, highlights 2019

De geïntegreerde benadering, in combinatie met geavanceerde productietechnieken,
zal de productiekosten en samenbouwtijd aanzienlijk verlagen. Om de overall doelstellingen te halen, voorbij de huidige
‘State of the Art’, zullen technologieën worden ontwikkeld tot TRL 6. In een gezamenlijke en simultane STUNNING team effort worden advanced design principles, innovatieve systeem architecturen, advanced materials en processen toegepast om te komen tot high potential oplossingen voor
next generation vliegtuigrompen.
In 2019 wordt onderzoek gedaan naar Requirements voor demonstrator- aanpassing
aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Tevens wordt onderzoek uitgevoerd aan
'heat issues met fibers' gedurende het
automated fiber placement (AFP)-proces van onderdelen en bij het samenvoegen van
onderdelen, en hoe dit te modelleren en te ondersteunen. De simulatietechnologie
biedt dan ook een omgeving om het productieproces in te regelen met eventuele
optimalisatie voordat de daadwerkelijke productie op gang komt.
Het detailontwerp, inclusief het maakproces, voor de fabricage van de huid (8m lang,
4m diameter) is gereedgekomen. Het maakproces omvat efficiënt geautomatiseerd
leggen van de huid, verplaatsing naar de consolidatiemal, en consolidatie in de autoclaaf. NLR is gestart als “topic manager” de ontwikkeling van de innovatieve consolidatiemal in een parallel Clean Sky 2 project aan te sturen. NLR’s technologieontwikkeling heeft zich gericht op innovatieve rollers voor het leggen, simulatie van efficiënt
leggen, simulatie van het verplaatsingsproces, simulatie van vervorming tijdens consolidatie, simulatie van inductielassen, simulatie en experiment voor geïntegreerde
bekabeling en op integratie van contactloze transmissie van data en/of vermogen in
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de cabine. Een ontwikkeld thermoplastisch materiaalmodel is een belangrijke basis.
Op deze onderwerpen zijn belangrijke eerste resultaten geboekt, zoals eerste implementaties met eerste verificatieresultaten en plannen voor verdere ontwikkeling en
verificatie.

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Er zijn proefpanelen gemaakt voor het testen van:
- First ply deposition
- Cold draping
- Shallow Ramps (verstijver integratie)
- Start CfP09 Emotion
Het materiaal van de consolidatie mal is erg kostbaar en heeft een lange levertijd. Dit
kan mogelijk tot vertragingen in het project leiden.
Uiteindelijk moet de demonstrator ook voorzien zijn van Lightning Strike Protection.
De selectie en verkrijgbaarheid zijn zaken die het NLR niet in de hand heeft en mogelijk voor vertragingen kunnen gaan zorgen.
TU Delft, DLR.
GKN Fokker, Airbus.
-

2.5.3 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Innovative movables for fuel reduction of next generation high speed
aircraft (MANTA)
Looptijd
01-10-2015 – 31-12-2023
Samenvatting
Concept exploration and selection, development, manufacturing and testing. Application area: multi-functional/adaptive trailing edge and wing-tip devices for business jet.
De wing movables passen in de ambities/interesses van
Fokker Aerostructures. Fokker produceert reeds de outboard flap voor de A350 en de
achterrandkleppen voor de Dassault business jets. Deelname in dit project geeft aansluiting op onderzoek op het gebied van innovatieve high-lift systemen voor laminaire
vleugels, het multifunctionele gebruik van achterrandkleppen en adaptieve winglets.
De laatste twee concepten kunnen een aerodynamische verbetering in termen van
een weerstandsreductie bewerkstellen voor offdesign condities.
Directe samenwerking met Fokker ten aanzien van onderzoek, ontwikkeling en testen
van voorrandkleppen voor een laminaire vleugel, multifunctionele achterrandkleppen
en winglets voor business jets.
Omschrijving
In 2018 zijn concepten gerealiseerd voor multifunctionele klepsystemen voor toekomstige transport vliegtuigen. In 2019, worden deze concepten uitgewerkt voor de
referentie-vliegtuigen van Airbus en Dassault ten behoeve van een evaluatie op vliegtuigniveau. Deze ontwerpstudies zijn multidisciplinair en bevatten de structurele
implementaties en aerodynamische prestaties.
Realisatie, highlights 2019
De werkzaamheden voor 2019 betroffen de rapportage van de haalbaarheidsstudies
voor een adaptive winglet uitgerust met een nieuwe implementatie van een beweegbare klep (morphing tab). Dat concept is door Fokker geselecteerd voor verdere ontwikkeling en demonstratie in het MANTA project. NLR en ASCO gaan samen verder
met de ontwikkeling en demonstratie van een multifunctionele vleugelachterrand
klep voor een business-jet van DASSAULT. Hiervoor is een development plan geschreven waarin het ontwerp, aanmaak en test activiteiten voor de resterende duur van
het project zijn vastgelegd.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
TUD en DLR
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanGKN Fokker, ASCO t.b.v. Airbus, Dassault en Saab
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-
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2.5.3 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Innovative turbopROp configuratioN (IRON)
Looptijd
01-01-2016 – 31-12-2021
Samenvatting
Het Clean Sky 2-project IRON heeft als doel onderzoek te doen naar innovatieve turbopropvliegtuigen. Hier wordt een innovatieve plaatsing van de motoren aan het
vliegtuig onderzocht evenals de geluidsvermindering van de propeller zelf. Het project
duurt meerdere jaren. NLR is in 2017 gestart met de werkzaamheden en staat gepland tot 2022.
Omschrijving
In het project worden twee onderwerpen onderzocht: ten eerste of turbopropmotoren voor regionale vliegtuigen op de romp kunnen worden geplaatst, en ten tweede
hoe de propellers zelf stiller kunnen worden gemaakt.
Het NLR doet mee aan het tweede deel: het geluidlozer maken van de propeller zelf.
Hiervoor worden zes stille varianten ontworpen, zoals de configuratie (hoeveelheid,
niet-homogene plaatsing van de bladen), de bladen zelf (vorm, diameter, twist, koorde), toevoegingen (proplets, riblets), en nieuwe ontwikkelingen (trailing edge serrations, mini-wing op een spinner).
Twee veelbelovende varianten worden tezamen met de baseline getest in de windtunnel. Hiervoor maakt NLR de windtunnel modellen bestaande uit onder andere de
bladen en een 6 componenten roterende balans. Dit staat gepland vanaf 2020.
Realisatie, highlights 2019
In 2018 is een ‘baseline’ propeller gedefinieerd en zijn er eisen opgesteld voor een
geoptimaliseerde propeller. Op basis hiervan is met het dragende-lijn model (‘low
fidelity method’) een optimalisatie uitgevoerd. Hiertoe is een aantal bladkarakteristieken geparametriseerd. De parameters zijn random gevarieerd en voor iedere realisatie zijn de efficiëntie en het gemiddelde geluidsniveau in kruiscondities berekend.
Hiermee is een zgn. Pareto-front bepaald. Vervolgens is op dit front het punt geselecteerd met de gewenste efficiëntie. Uitgaande van de bijbehorende bladkarakteristieken is vervolgens de bladgeometrie bepaald. Tevens is ter voorbereiding van de geplande windtunneltest onderzoek verricht naar geluidsmetingen in een gesloten
meetplaats.
Knelpunten 2019
Het geplande ontwerp van achterrandvertandingen (‘serrations’) was niet mogelijk
doordat de in 2018 uitgevoerde validatie van een rekenmethode voor propeller
breedbandgeluid geen bruikbaar resultaat opleverde. Een alternatieve methode,
gebaseerd op gebruikmaking van CFD resultaten voor de ‘baseline’ propeller, is niet
uitgevoerd doordat de CFD gegevens niet tijdig beschikbaar waren.
Samenwerkingsrelaties in de
CIRA, ONERA, POLITO, TU Delft, UNINA.
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanLeonardo, Dowty, CENAERO, GRC
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
Het project Laser Coating Removal (LCR) is al vóór 1-1-2019 beëindigd

2.6 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
Artist impression van genetwerkte nano satellieten
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en daarvan afgeleide diensten komen aan de orde. Samenwerking met de industrie vindt plaats door middel van publiek-private samenwerking en opdrachten die met de industrie en/of andere onderzoeksorganisaties worden uitgevoerd voor ESA of in het kader van nationale of EU-programma’s.

2.6.1

NLR-werkzaamheden

2.6.1 - Small Satellites
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Het NLR neemt een sterke groei waar in de markt voor het gebruik van kleine payloads en de bijbehorende kleine satellieten. Vooruitgang in technologie maakt serieuze toepassingen mogelijk voor - in ruimtevaarttermen - lage kosten. Deze in toenemende mate commerciële klantenkring heeft korte ontwikkel- en productcycli. Verschillende bouwblokken zijn daarom in de toekomst nodig en dat kunnen zowel kritische hardware blokken zijn als bouwblokken die de ontwikkelcyclus verbeteren en
versnellen.
Kleine payloads en kleine satellieten zijn er al in de vorm van CubeSats.
Deze hebben nu veelal een demonstratie- of een universitair karakter. CubeSats worden echter groter, waardoor ze interessant worden voor commerciële bedrijven
(veelal startups). Deze groei in grootte van CubeSats brengt ook technische problemen met zich mee, zoals thermische problemen en problemen op het gebied van
betrouwbaarheid. Bovendien is een goed gestroomlijnde ontwikkelcyclus van groot
belang voor grotere CubeSats, waarvoor de ESA-standaarden echter niet 1:1 bruikbaar zijn. CubeSats zullen ook worden ingezet voor genetwerkte constellaties van
satellieten.
Hiervoor zijn bouwblokken nodig die dit mogelijk maken.
In 2019 werkt het NLR, in samenwerking met de Nederlandse industrie, onder andere
aan:





•

Realisatie, highlights 2019
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Thermische analyse (verdere ontwikkeling in ESATAN);
Ranging / time synchronisation;
Small Satellite launcher capability;
Partnerships for Space Instruments & Applications Preparatory Programme (PIPP)
= kennisnetwerken. Verdere ondersteuning, waar ook
distributed computing onder zou kunnen vallen;
Antenna beamforming om met CubeSats te communiceren via S-band zonder
mechanische delen;
Type-kwalificering / Radiation maatregelen / betrouwbaarheid verhogen / ontwerpprocesversnellers.
Er is veelvuldig overleg geweest met de Nederlandse industrie over hun toekomstvisie (ISIS, Hyperion, Cosine, TNO, Technolution, Inspiro en anderen). Er zijn
ook symposia bezocht om een beter beeld te krijgen wat de grootste struikelblokken in de CubeSat-wereld zijn (waaronder San Fransisco, IAC, Small satellite conference in Utah)
Modulair thermische analyse is opgezet in ESATAN. In eerste instantie alleen voor
een 1U-CubeSat, maar dit is uitgewerkt naar 3U en 6U. Het blijkt erg goed te doen
om een dergelijke analyse in ESATAN te doen (wat toch behoorlijk gefocust is op
grote satellieten). Komende tijd moet dit worden uitgewerkt naar een meer
commercieel toegankelijke tool. Een goede validatie van de analyse moet ook nog
uitgevoerd worden.
Ranging / time-synchronisation. Er is een bestaand concept voor grote satellieten
‘vertaald’ naar een versie voor CubeSats. Dit is in een prototype geïmplementeerd
en getest. In principe kan hiermee de onderlinge afstand van kleine satellieten
worden bepaald, maar dat is vooralsnog niet een orde van grootte beter dan wat
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Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

met GPS kan worden bereikt. De business case lijkt daarom erg klein.
 Small satellite launcher betreft vooral simulators voor kleine lanceerders. Deze
simulator is in 2019 afgerond. Er is gekeken naar een vervolg-ontwikkeling, maar
die lijkt niet kansrijk.
 Betrouwbaarheid verhogen. De betrouwbaarheid van CubeSats is nu slecht te
voorspellen. In de industrie wordt bijna niet bijgehouden waar CubeSats nu precies door falen (human factors, design errors of falende componenten). Daarom is
een start gemaakt met het in kaart brengen van faal-modes aan de hand van data
dat door ISIS is verzameld.
 Voor PIPP is deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten en is voor het concept NLRIA een eerste systeem-opzet gemaakt.
 Er is een start gemaakt met concepten voor on-board Artificial Intelligence voor
CubeSat-achtigen
Aan de andere onderwerpen (antenna beamforming en type-kwalificering) is in 2019
niet gewerkt, doordat andere onderwerpen meer prioriteit hadden.
PIPP-stakeholders, ESRE
ISIS, Airbus DS, Hyperion, TNO, Cosine, Inspiro; Ministerie van Defensie
ICES2020.ICES107.Thermal Modelling of CubeSats in ESATAN TMS A Modular Approach and Verification

2.6.2 - Innovative cooling solutions
Looptijd
Samenvatting
Dit project doet onderzoek aan innovatieve koelmethodes op een laag TRL-niveau:
haalbaarheidsstudie van een heat pipe met ‘aan/uitschakelaar’ door middel van “electrowetting”.
Omschrijving
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 axiale transportkanalen hydrofoob gemaakt in plaats van hydrofiel en hierdoor wordt de warmtetransportcapaciteit
onmiddellijk geblokkeerd. Dit levert een heat pipe met aan/uitschakelaar die veel
lichter is en veel minder energie verbruikt dan bestaande alternatieven.
Er wordt in 2019 een nieuw electrowetting prototype gemaakt in samenwerking met
LioniX International en getest in de bestaande test-opstelling van het NLR.
Realisatie, highlights 2019
Er is in 2019 niet aan dit onderwerp gewerkt doordat andere onderwerpen meer
budget prioriteit hadden.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
Universiteit Twente
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanLioniX International
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
2.6.3 - Micro-pump and Mini-pumped loop developments
Looptijd
Samenvatting
Het verder ontwikkelen van gepompte twee-fase systemen.
Omschrijving
Er is geen geschikte, kleine pomp beschikbaar om kleine mechanische gepompte
warmtetransportsystemen te produceren. Het NLR heeft in dit kader een Multiparallelle Micro-Pomp (MPMP) concept bedacht.
Hierin leveren een groot aantal micro-pompjes de geschikte flow.
Hierdoor ontstaat een pomp die niet meer een single-point-of-failure heeft en die
elektronisch eenvoudig en goedkoop aan te sturen is, geschikt voor kleine satellieten.
Er wordt in 2019 een verbeterd prototype gemaakt.. De “lessons learned” worden
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hierin meegenomen. Het nieuwe prototype wordt getest met de koelvloeistof Galden
ZT85.
Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Er zijn verbeterde micro-kleppen getest in een speciale test-opstelling. Verder is er
een nieuw micro-pomp ontwerp gemaakt waarin de pompjes in vlakke platen zijn
gestackt zodat de mini-MPL goed past bij de opbouw van een cubesat.
-Een student van de UT heeft een afstudeeropdracht voor het ontwerp van een miniMPL met de micro-pomp als basis. De student wordt zowel door het NLR als ISIS begeleid.
DEMCON wil de serieproductie van de mini-MPL op zich nemen en ISIS heeft doet de
vermarketing in de cubesat markt en is betrokken bij de eisen die cubesats aan de
mini-MPL stellen.
-

2.6.4 - Advanced Thermal Control Systems
Looptijd
20-08-2018 - 31-12-2020
Samenvatting
Het project zorgt voor het verbeteren van het marktperspectief van thermische componenten voor (kleine) satellieten door aan te sluiten bij de onderzoeksvraag vanuit
commerciële partijen. Dit kunnen commerciële componenten zijn die geschikt gemaakt worden voor de ruimtevaart en/of nieuwe lichtgewicht gefabriceerde componenten. Te denken valt aan één- of twee-fase gepompte koelsystemen, uitklapbare
structuren en Phase Change Materials (PCM)
Omschrijving
Voor 2019 zijn een aantal speerpunten gedefinieerd die in overleg met betrokken
partijen worden uitgewerkt:
1.
2.
3.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Haalbaarheidsstudie voor toepassing van Phase Change Materials in cubesats
Materialen en componenten voor mechanische uitklapbare structuren;
Optioneel is onderzoek naar materialen en processen voor de
Foil Hinge-fabricage van uitklapbare panelen
Er is onderzoek verricht naar Phase Change Materials (PCM) voor toepassing in kleine
satellieten.
Er is minder budget besteed in verband met andere H2020 EW verplichtingen
In overleg met de TU Delft en ISIS is een MSc student met een afstudeeropdracht
begonnen op het gebied van PCM voor cubesats
ISIS en Airbus DS
-

2.6.5 - Kennisopbouw van triggers uit satellietdata
Looptijd
Samenvatting
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving is veel informatie nodig om dreigingen
te onderkennen en regelgeving te handhaven.
Waarnemingssatellieten vanuit overheidsprogramma’s, commerciële smallsat constellaties en specifieke nationale satellietjes vormen hierbij een steeds bruikbaardere
bron van gegevens. De snelle ontwikkeling van Big Data en kunstmatige intelligentie
(AI) kunnen helpen de grote hoeveelheden gegevens automatisch te verwerken en
analyseren. De uitdaging is deze ontwikkelingen praktisch bruikbaar te maken voor de
overheden.
Omschrijving
Kennis zal worden opgebouwd voor de ontwikkeling van automatische monitoringsystemen op basis van satellietdata. Hierbij spelen alle elementen van de informatieketen een rol, van satelliet programmering tot distributie van de geanalyseerde informatie.
In 2019 richt de kennisopbouw zich op het gecombineerd analyseren van series van
waarnemingen Focus hierbij is de detectie van abnormale veranderingen ten opzichte
van het ‘normaal’ patroon.
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Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Kennis is opgebouwd over de toepassing van AI voor het automatisch herkennen van
objecten in satellietbeelden en het afleiden van het ‘normale’ patroon en afwijkingen
ten opzichte hiervan. Specifiek zijn convolutionele neurale netwerken toegepast voor
de detectie van voertuigen in hoog resolutie satellietbeelden en is een monitoring
methodiek ontwikkeld die afwijkende voertuigactiviteit in een gebied onderkent. De
methodiek is toegepast voor vliegveld Leeuwarden.
Er is nog geen flankerend programma vanuit JenV opgestart, waardoor er onvoldoende koppeling is van de kennisopbouw met de ontwikkeling van producten en diensten
voor uitvoering van de JenV taken
TU Delft, TNO
Ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Defensie, Politie, NCTV
-

2.6.6 - GNSS Agency (GSA) GalilEo Authenticated Robust timing System (GEARS)
Looptijd
01-07-2019 – 30-06-2021
Samenvatting
Ontwikkelen van een robuuste GNSS timing receiver en een GNSS-antenne die dynamische storing kan onderdrukken voor toepassing in de financiële, energie- en de
telecomsector.
Omschrijving
Het NLR heeft drie taken in het project:
1. Ontwerp en fabricage van een prototype Controlled-Radation-Pattern Antenna (CRPA). Deze antenne richt dynamisch een null in het stralingspatroon
in de richting van een stoorzender om de storing te onderdrukken.
2. Het ontwerpen en implementeren van filter algoritmes om RF interferentie
in het tijd- en frequentiedomein te onderdrukken.
3. Het ontwerpen en implementeren van het NeQuick G ionosfeer correctie algoritme. Dit algoritme heeft als functie te corrigeren voor vertraging van de
satellietnavigatiesignalen in de ionosfeer.
Het GEARS project leidt tot kennisopbouw op het gebied van:
 Timing receivers;
 digital signal processing voor GNSS front-ends;
 het tegengaan van jamming en spoofing;
ontwikkelen en testen van Controlled-Radiation Pattern Antennas.
Realisatie, highlights 2019
1. Er is een viertal nulling algoritmes in Matlab geïmplementeerd om de performance en beperkingen van deze algoritmes te vergelijken. Er wordt gekeken naar iteratieve algoritmes en ook algoritmes die gebruik maken van een
directe matrix inversie. Op basis van de analyse in Matlab wordt later één algoritme gekozen dat zal worden toegepast in de antenne.
2. Er is onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop een frequentiefilter geïmplementeerd kan worden. Hierbij is gekeken naar FIR en IIR filters om te bepalen welk filter het meest geschikt is voor toepassing in het
GEARS project.
3. Er is een aanvang gemaakt met een eigen NeQuick G implementatie in C op
basis van de standaard.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanSpectracom, NLS-FGI, NavCert, FDC
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-
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3 Kennis voor Beleid: Maatschappelijk Thema - Logistiek en Mobiliteit
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2018 een aantal meerjarige programma’s gedefinieerd met
betrekking tot luchtvaart. Het betreft:
1.

Luchtruimherziening;

2.

State Safety Programme (SSP);

3.

Duurzame luchtvaart;

4.

Aviation Model for Sustainability in the 21st century (AMS21);

5.

Schiphol;

6.

Drones;

7.

Ruimtevaarttoepassingen.

Deze indeling geeft weer waar IenW de belangrijkste luchtvaartuitdagingen ziet en prioriteiten legt voor beleidsontwikkeling en –toepassing de komende jaren. In overleg met IenW heeft het NLR de Kennis voor Beleid- meerjarenprogramma’s direct gekoppeld aan de projecten en beleidslijnen binnen IenW. Hiermee wordt een nog stevigere verbinding mogelijk gemaakt tussen IenW’s prioriteiten en de daarvoor benodigde kennisopbouw en -disseminatie door het
NLR.
De kennisprogramma’s zijn op hoofdlijnen gedefinieerd voor vier jaar (2018-2021). Binnen die programma’s worden
per jaar specifieke doelen en projecten in overleg met IenW gedefinieerd. In de hierna volgende secties worden de
samenvattingen van de vierjaren kennisplannen gegeven, en zijn projecten in die kennisprogramma’s gedefinieerd.

3.1 Luchtruimherziening
Modernisering van het Nederlandse luchtruim is dringend nodig. De huidige luchtruimstructuur is decennia oud en
sindsdien slechts op onderdelen aangepast aan de meest dringende militaire en civiele behoeften van dat moment.
Dit heeft een verlies aan efficiency tot gevolg gehad. In combinatie met het toenemend gebruik van het luchtruim is
schaarste ontstaan en zijn er knelpunten waarvan de gevolgen soms ook op de grond merkbaar zijn. Ook dienen zich
nieuwe ontwikkelingen aan zoals het toenemende gebruik van drones. Zowel de civiele als de militaire luchtvaart
hebben grote behoefte aan een zo efficiënt mogelijk gebruik van het Nederlands luchtruim. De algehele herziening
moet leiden tot een luchtruim waarin de capaciteit, veiligheid en duurzaamheid op een evenwichtige en toekomstbestendige wijze zijn geborgd.
De overkoepelende doelen voor de herziening van het Nederlandse luchtruim zijn:
1.
2.
3.

Verruimen van civiele en militaire capaciteit in het luchtruim;
Efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim ten behoeve van alle luchtruimgebruikers;
Verduurzaming: vermindering van de impact van vliegroutes op de omgeving (geluidshinder, CO2 en (ultra)fijnstof).

De doelen voor de herziening van het Nederlandse luchtruim vragen om kennisbehoefte op het gebied van een nieuw
operationeel concept en gewijzigde luchtruimindeling/vliegprocedures. Optimalisering en vereenvoudiging van de
luchtruiminrichting en modernisering van het operationele luchtverkeersleidingconcept moet ruimte creëren voor een
duurzame groei van het aantal vluchten van de belangrijkste luchthavens boven de geldende beperkingen, waarbij het
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belangrijk is te komen tot een maatschappelijke acceptatie van de inzet van meer, maar stillere en schonere, luchtvaartuigen, binnen de grenzen van veiligheid.
Door middel van optimalisering en vereenvoudiging van de luchtruiminrichting zullen vliegroutes in Nederland geoptimaliseerd en verkort worden. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en uitstoot (CO2, NOx, fijnstof), en de mogelijkheid
voor met name Luchthaven Schiphol, Eindhoven Airport en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen. Daarnaast
moeten luchtruimaanpassingen toekomst vaste inzet van militaire trainingsvluchten,
General Aviation en drones faciliteren.
Door middel van modernisering van het operationeel concept wordt ruimte gecreëerd om te komen tot zowel vermindering van de hinderbeleving als verhoging van de capaciteit van de Nederlandse luchthavens en luchtruim waarbij de operationele efficiency en veiligheid wordt verbeterd.
Het KvB-programma Luchtruimherziening richt zich met name op het nieuwe operationele concept en het flexibel en
dynamisch beheren van het luchtruim.

3.1.1

NLR-werkzaamheden

3.1.1 - Luchtruimherziening
Looptijd
Samenvatting

De ambities en doelstellingen van de overheid ten aanzien van Herindeling Luchtruim
vragen om kennisbehoefte op het gebied van capaciteit van het luchtruim, efficiënt
en duurzaam gebruik van het luchtruim. Om deze doelen te bereiken wordt in het
KvB-programma Luchtruimherziening gewerkt aan uitgangspunten voor en nadere
uitwerking van een nieuw operationeel concept en gewijzigde luchtruimindeling/vliegprocedures. Optimalisering en vereenvoudiging van de luchtruiminrichting
en modernisering van het operationele luchtverkeersleidingconcept moeten ruimte
creëren voor een duurzame groei van het aantal vluchten van de belangrijkste luchthavens boven de geldende beperkingen. Daarbij is het belangrijk te komen tot een
maatschappelijke acceptatie van verkeersstromen met stillere en schonere, luchtvaartuigen, binnen de grenzen van veiligheid.
In 2019 wordt er in het kader van de luchtruimherziening onder meer verder gewerkt
aan de onderwerpen:
•
•
•
•

Omschrijving

Oprekken van de planningshorizon;
3D vertrekroutes (inzetten realistische snelheid en hoogterestricties);
Low altitude CDOs (vaste naderingsroute met vast daalprofiel);
Runway planning/baanwisselingen.

Daarnaast vindt er onder meer in het kader van SESAR 2020 voor Nederland relevante
kennisopbouw plaats ten aanzien van Performance Based Navigation, Trajectory Based Operations, Interval Management,
ATM security, Multiple Remote Tower, ATM security, SWIM en Virtual Blok Control.
Het onderwerp “Oprekken van de planningshorizon” gaat over het vergroten van de
horizon waarbinnen vluchten met bestemming Schiphol worden gepland. Concreet
betekent dit dat de landingsvolgorde eerder bekend is, waarmee het vliegverkeer nog
efficiënter versneld/vertraagd kan worden om zo tot een optimale afhandeling te
komen. Het voordeel voor de maatschappij is dat ze beter weet wanneer het vliegtuig
zal landen en dus bij de gate zal zijn. Het voordeel voor de aircrew is een stabielere en
voorspelbaardere afhandeling. Het voordeel voor de luchtverkeersleiding is dat ze in
een eerdere fase al kan ingrijpen in vluchtgedrag waarmee de werklast verlaagd, maar
ook de afhandeling voorspelbaarder, wordt.
Het onderwerp “3D vertrekroutes” gaat over het ontwikkelen van vertrekroutes die
hoogte- en snelheidsbeperkingen bevatten, met als doel om de diversiteit in flight
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performance te verminderen dan wel te accommoderen, conflicterende verkeersstromen strategisch te deconflicteren en bovendien de voorspelbaarheid voor de
aircrew en voor omwonenden (geluid) te verhogen. Er is een sterke interactie tussen
vertrekkende vluchten en arrivals, zeker binnen de TMA. De vliegpatronen met arrivals zijn niet heel divers en op basis daarvan kunnen de profielen van de vertrekkende
vluchten afgestemd worden. Op deze manier zal met hoogterestricties het werk voor
de verkeersleider verminderen en de complexiteit verlaagd worden. Ook belangrijk:
op basis van de voorspelbaarheid zal het percentage continuous climb departures
toenemen het aantal trackmiles in de TMA voor departures afnemen. Met vaste naderingsroutes zal later dit nog verder kunnen verbeteren.
Het onderwerp” Low altitude CDOs” gaat over het ontwikkelen van vaste naderingsroutes om ervaring overdag op te doen met het principe, maar wel met de intentie
om uiteindelijk een vaste route voor alle banen vanaf alle Initial Approach Fixes (IAFs)
te kunnen vliegen. Op deze vaste route kunnen vervolgens ook verticale profielen
opgenomen worden, zodat in eerste instantie low altitude CDOs gevlogen kunnen
worden. Dit begint met het ontwikkelen van een lateraal pad om hiermee ervaring op
te doen. Dit zal leiden tot betere centrering van geluid, duurzamer vliegen en meer
voorspelbaarheid voor de verkeersleider. Spanning staat hierbij op de capaciteit en de
‘speelruimte’ voor de verkeersleider.

Realisatie, highlights 2019
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Doelstelling voor het onderwerp “Runway planning” is om door middel van een tool
voor ondersteuning planning baanwisseling, het overgangsmoment van in- naar outbound piek en visa versa te baseren op het ideale moment en beste verdeling van de
vertraging inbound/outbound. Door het ontbreken van tijdige up-to-date planningen
van vluchten (zowel inbound als outbound) gebeurt dit nu ad hoc en op basis van
onvolledige informatie. Dit leidt weer tot een runway planning die minder stabiel is
dan wanneer op basis van de juiste informatie langer van tevoren een overgangsmoment bepaald wordt.
Deelname aan PBN Taskforce meeting en deelname aan Eurocontrol RAISG (RNAV
Approach Implementation Support Group) meeting waarbinnen de PBN ontwikkelingen binnen de EU zijn besproken.
Deelname aan de Eurocae Working Group voor Remote Tower Operaties (WG-100)
Wegens personele wisseling minder effort kunnen stoppen in ontwikkelen omtrent
Impact van VNR’s, RECAT, etc. op hinder.
Ministerie van IenW, LVNL, CLSK, MUAC, Ministerie van Defensie, KLM, Schiphol,
Ferway
-

3.2 State Safety Programme (SSP)
De International Civil Aviation Organisation (ICAO) eist van haar lidstaten dat zij beschikken over een
State Safety Programme (SSP). Het SSP beschrijft de samenhang tussen bestuur, toezicht en luchtvaartorganisaties.
Het SSP beschrijft daarmee de manier waarop het veiligheidsmanagement voor de burgerluchtvaart in Nederland1
wordt vormgegeven en hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd. Het SSP bevat veiligheidsdoelen die richting geven
aan de inzet van overheid en sector, die elk een eigen verantwoordelijkheid hebben.
Het SSP Actieplan bevat de veiligheidsdoelen en actiepunten waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW) actief veiligheid in de burgerluchtvaart bevordert

1

Inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
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Ter ondersteuning van de overheid, bouwt het NLR kennis op in het KVB SSP programma. Het programma bestaat uit
de volgende onderdelen:


Actualisering veiligheidsbeleid;



Monitoren, analyseren en rapporteren van integrale veiligheid;



Veiligheidsanalyse, veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur;



Externe veiligheid met betrekking tot de luchthaven en stedelijk gebied;



Helikoptervliegveiligheid.

De kennisopbouw is er op gericht om nieuwe ontwikkelingen te volgen en te beïnvloeden door deelname in internationale werkgroepen. Daarnaast blijft de uitdaging om het potentieel van data volledig te benutten. Integraal risicomanagement is een nieuwe ontwikkeling en heeft uitdagingen v.w.b.. implementatie en toezicht. Een goede veiligheidscultuur is noodzakelijk voor het goed laten functioneren van veiligheidsmanagement. Verder zijn de ontwikkelingen t.a.v. drones en toenemend gebruik van drones in stedelijk gebied een veiligheidsrisico en is ook onderzoek
nodig om te komen tot passende regelgeving, monitoring en veilige invoering. Tenslotte blijft het risico op de luchthaven groot, vanwege runway excursions en incursions. Hiervoor worden up to date modellen ontwikkeld en ook
wordt onderzoek gedaan waarmee inzicht wordt verkregen in baanstroefheid.

Voorbeeld van oppervlakte scan met de laser op de hoofdlandingsbaan van Twente airport

3.2.1

NLR-werkzaamheden

3.2.1 - Actualisering veiligheidsbeleid
Looptijd
Samenvatting
Doel is het ondersteunen van de Nederlandse overheid bij het actualiseren van het
Nederlandse veiligheidsbeleid, met de focus op Safety Performance Management
(SPM) en compliance met (vernieuwde) ICAO Standards and Recommended Practices
(SARPs).
Omschrijving
De volgende onderwerpen zullen aan bod gaan komen:


Acceptable Level of Safety Performance. In lijn met ICAO, verder uitwerken van
het concept van Acceptable Level of Safety Performance. Als onderdeel van het
SSP moet de overheid vaststellen wat het minimaal acceptabele veiligheidsniveau is dat bereikt moet worden;
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Integratie van Safety en Security. Het onderzoek zal als eerste in kaart brengen
welke activiteiten er in Europa al gestart zijn om safety en security aanpakken te
harmoniseren. Vervolgens zal vastgesteld worden op welke gebieden een geharmoniseerde benadering voordeel op kan leveren;

Werk- en Rusttijdenregelingen. Met name waar met de aanhoudende groei van
Schiphol er impact kan zijn voorde verkeersleiders;

Windcriteria. Het huidige project behelst een verkenning van de technische
ontwikkelingen en operationele mogelijkheden die zich in de afgelopen 15 jaar
hebben voorgedaan en die mogelijk nu wel een verruiming van de windcriteria
mogelijk zou kunnen maken, met als doel het aantal baanwisselingen zoveel
mogelijk te reduceren.
Bovengenoemde onderwerpen hebben geen aandacht gekregen. Wel is gestudeerd
op de impact van windturbines op de luchtvaartveiligheid. Er is een model gemaakt
dat het gedrag van tipwervels van windturbines beschrijft. Er zijn vliegproeven uitgevoerd om het model te valideren.
Verder is een model gemaakt waarmee de lichthinder voor omwonenden, veroorzaakt door obstakelverlichting op windturbines, inzichtelijk gemaakt kan worden.
Nederlandse overheid
-

3.2.3 - Monitoren, analyseren en rapporteren van integrale veiligheid
Looptijd
Samenvatting
Een ISMS (Integraal Safety Management Systeem) is een veiligheidsmanagementsysteem dat een integratie vormt van de veiligheidsmanagementsystemen van verschillende stakeholders rond een luchthaven. Een IRM
(Integrated Risk Management) beoogt het samenbrengen van verschillende risico’s in
één managementsysteem binnen één organisatie.

Omschrijving

Effectieve werking en monitoring van dergelijke geïntegreerde systemen vraagt onder
andere om goed gebruik van data en harmonisering van de kaders waarbinnen risicoafwegingen gemaakt worden.
Vervolg van lopend werk:
 Future Sky Safety P4. Onderzoek gericht op het realiseren van tooling voor veiligheidsmonitoring op basis van data (onder andere data van ongevallen, incidenten
en ook operationele data) voor gebruik door toezichthoudende organisaties en
operationele organisaties.
Verkenningen die binnen twee jaar tot inzet kunnen leiden:
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 Ondersteuning bij het vormgeven van het proces van het monitoren van ISMS;
 Kennisontwikkeling naar invoering van Integrated Risk Management, waarbij binnen één organisatie verschillende risicogebieden onder één beheerssysteem worden gebracht.
Alle activiteiten vonden plaats i.h.k.v. Future Sky Safety, project 4, Risk Observatory.
Het project is dit jaar afgerond en het resultaat is een definitieve (web-based) RO
prototype met het ontwikkelde Occurrence Dashboard, de nieuwste Risk Pictures
(2015 t/m 2018), het Longitudinal Runway Excursion Risk model evenals het Mid Air
Collision (MAC) risk model en een concept Flight Data Monitoring aankoppeling.
-Een operationele evaluatie heeft plaatsgevonden met Airbus en met KLM.
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Wetenschappelijke artikelen

-

3.2.4 - Veiligheidsanalyse, veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur
Looptijd
Samenvatting
Doel van dit onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats om de ontwikkelingen op het
vlak van organisaties te kunnen volgen en de consequenties voor veiligheid en (uiteindelijk) voor beleid en toezicht te kunnen duiden. In de tweede plaats er voor te
zorgen dat er methoden beschikbaar zijn waarmee het mogelijk is om ook voor complexe scenario’s en technologie, objectieve veiligheidsafwegingen te kunnen maken.
Hiervoor zal gewerkt worden aan het beschikbaar komen van simulatiemiddelen.
Omschrijving
Verkenningen die binnen twee jaar tot inzet kunnen leiden:
 Een gezonde veiligheidscultuur is essentieel voor een goed functionerend veiligheidsmanagement systeem. Het NLR heeft in het verleden een tool ontwikkeld
(ASC-IT) waarmee veiligheidscultuur inzichtelijk gemaakt kan worden. Een volgende stap is het verder ontwikkelen van instrumenten waarmee organisaties stappen kunnen zetten om hun veiligheidscultuur te verbeteren. Hierin wordt voortgebouwd op resultaten uit Future Sky Safety P5, maar wordt ook gebruik gemaakt
van gezamenlijk onderzoek van HvA en het NLR;
 Helikopterveiligheid, met name organisatie van een stakeholderdag.
Langere termijn (binnen vier jaar inzetbaar):
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 Modellen voor veiligheidsanalyse bij complexe wijzigingen, bijvoorbeeld aangaande operaties of infrastructurele wijzigingen. Hiervoor moet in principe de sector
actie nemen. Het is zeer wel denkbaar dat hiervoor de wens zal ontstaan om op
objectieve wijze, gebaseerd op data en modellen, deze risicoanalyse ondersteund
te zien. Door het NLR ontwikkelde datasets, analyse tooling en modellen waarmee
risico’s van toekomstige operaties ingeschat kunnen worden, kunnen daarbij gebruikt worden.
Er is gewerkt aan een aantal onderwerpen:
 Safety II, hierin is onderzocht in hoeverre flight data gebruikt kan worden om de
factoren die aanleiding geven tot onstabiele naderingen te identificeren en te mitigeren
 Safety Culture, hier is gewerkt aan het een tool box met interventies
 Modellen voor veiligheidsanalyse van complexe veranderingen. Met name Monte
Carlo simulaties, voor o.a. resilience van naderingsoperaties, brandstofmanagement en ACAS-Xu
 Integraal Risico Management: onderzoek naar de best practices
Hogeschool van Amsterdam - opleiding Aviation, TU Delft,
KLM, Eurocontrol
-

3.2.5 - Externe veiligheid met betrekking tot luchthaven en stedelijk gebied
Looptijd
Samenvatting
Doel van dit onderzoeksproject is om Schiphol te ondersteunen met een
up-to-date extern veiligheidsmodel.
Daarnaast moet ingespeeld worden op nieuwe operationele en technologische ontwikkelingen, waarbij er mogelijk, in de (niet zeer nabije) toekomst, een toename zal
zijn van meer autonome luchtvaartuigen, drones en passagiersvervoer (kleine bemande vliegtuigjes zoals PAL-V) of
“special missions” over korte afstanden. Vooral waar deze operaties in, of in de nabijheid van, stedelijke gebieden plaatsvinden, zal ingezet worden op de ontwikkeling van
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modellen ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.
Verkenningen die binnen twee jaar tot inzet kunnen leiden:
 In de huidige methode voor Externe Veiligheid worden gemodelleerde routes als
invoergegevens toegepast. Omdat in de praktijk zelden met ‘pinpoint’ precisie
langs een nominale route wordt gevlogen, laat het op deze manier berekende externe veiligheidsrisico een onvoldoende realistisch beeld zien van de verwachte
verdeling van risico.
Een mogelijkheid om te komen tot een meer realistische verdeling van veiligheidsrisico’s is door radartracks (FANOMOS) of ADS-B gegevens in plaats van nominale routes te gebruiken als invoergegevens in de berekening van risico’s. In dit
onderzoek gaat het NLR inventariseren op welke wijze modelmatige aanpassing
(bijvoorbeeld spreiding) en reken technische aspecten (bijvoorbeeld inrichting
GEVERS voor tracks) een rol spelen bij gebruik van radartracks of ADS-B gegevens
in de berekening van externe veiligheidsrisico’s, en ideeën voor oplossingen aandragen. De aandacht wordt in eerste instantie gericht op
Luchthaven Schiphol, maar een regionale luchthaven behoort tot de mogelijkheden voor bestudering. Met het realistisch resultaat op basis van tracks kan men
dan zien waar bebouwde gebieden in de omgeving van een luchthaven onderhevig is aan externe veiligheidsrisico’s.
Langere termijn (binnen vier jaar inzetbaar):
 Ontwikkeling van modellen voor het bepalen van externe veiligheidsrisico’s van
autonome vliegtuigen en drones in stedelijke gebieden.
In eerste instantie wordt de nadruk gelegd op modellering van ongevalslocatie
van drones in een stedelijk gebied. Op termijn, wanneer er meer data (voorvallen
en gebruiksgegevens) bijvoorbeeld in het kader van andere KvB-onderzoeken voor
drones zijn verzameld, kan worden gewerkt aan andere componenten van EVrisicomodellering, namelijk ongevalskansen en ongevalsgevolgen;
 Meten van frictie en remprestaties op landingsbanen. Dit onderzoek is er op gericht om de methoden voor het meten van microtextuur verder te ontwikkelen.
Hiervoor is reeds apparatuur aangeschaft. Het onderzoek zal in samenwerking
met de FAA uitgevoerd gaan worden. Uiteindelijk zal het resultaat zijn dat er een
betrouwbaardere methode beschikbaar is waarmee luchthavens de kwaliteit (frictie) van de baan kunnen bepalen.
Voor RWY excursions: Datasets m.b.t. ongevalskansen compleet gemaakt. Concreet
t.a.v. landing undershoots en take off overshoots
Drone ongevalskansen: model ontwikkeling voltooid en draft publicatie gemaakt.
-TUD
-In voorbereiding

3.2.6 - Helikoptervliegveiligheid
Looptijd
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. NLR maakt deel uit van het EASA Rotorcraft
Committee (R.COM) en het daaronder vallende European Safety Promotion Network
– Rotorcraft (ESPN-R). Het toepassingsgebied omvat de bevordering van de vliegveiligheid, maar ook veiligheidsonderzoek, 'impact assessment', regelgeving, toezicht,
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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.
In 2019 zal worden deelgenomen aan het Specialist Team Technology dat valt onder
ESPN-R, en zal een bijdrage worden geleverd aan daaruit voortvloeiende werkzaamheden. De ontwikkelde kennis zal worden gebruikt bij de ondersteuning van
(civiele en militaire) helikopter gebruikers, 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 in 2019 wederom een nationale helikopterveiligheidsdag worden
georganiseerd. Hiermee wordt voor Nederland invulling gegeven aan de EASA Safety
Promotion actie MST.015 ‘Helicopter Safety Events’.
NLR neemt deel aan het European Safety Promotion Network Rotorcraft (ESPN-R),
met als doel publicaties op de EASA Safety promotion website, de organisatie van
helikopter ‘safety events’, en de promotie van het gebruik van nieuwe technologieën.
Het promotiemateriaal wordt zoveel als mogelijk gedeeld in Nederland. Als leider van
ST Technology heeft NLR een artikel opgesteld over het nut van nieuwe technologieen.
Om voor Nederland invulling te geven aan het lidstaten-actiepunt MST.015 ‘Helicopter Safety Events’, zet NLR zich in om zulke ‘events’ in Nederland te organiseren (de
eerstvolgende nationale helikopter-vliegveiligheidsdag wordt gepland in de eerste
helft van 2020).
Rapport NLR-TP-2018-470 “The potential of technologies to mitigate helicopter accident factors - Status update and way forward”, is vrijgegeven voor publicatie. Dit
rapport (gebaseerd op een NLR-presentatie tijdens het ERF2018) betreft een statusupdate betreffende de potentie van technologieën om heli-vliegveiligheid te verbeteren. NLR is actief bezig om up-to-date te blijven met strategische veiligheidsdocumenten en -initiatieven.
R.COM en ESPN-R bestaan uit vertegenwoordigers van diverse organisaties, zoals
fabrikanten, civiele en militaire gebruikers, onderzoeksinstituten, regelgevers en ongeval onderzoekers uit geheel Europa.
Zie voorgaande
NLR-TP-2018-470 “The potential of technologies to mitigate helicopter accident factors - Status update and way forward”

3.3 Duurzame luchtvaart
De laatste jaren groeit in Nederland de belangstelling voor duurzame ontwikkelingen op nationale, Europese en mondiale schaal. Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie,
zonder dat daarmee de behoeftevoorziening voor toekomstige generaties (zowel in Nederland als in andere delen van
de wereld) gevaar loopt. Duurzaamheid reikt derhalve verder dan milieu of ecologische omgeving.
Het NLR-kennisgebied Duurzame-luchtvaartbeleid richt zich op het duiden en analyseren van en het adviseren over
maatschappelijke, technologische, regulerende, beleidsmatige en operationele ontwikkelingen voor een duurzame
luchtvaart. Hierbij onderzoekt het NLR de traditionele milieueffecten, zoals uitgedrukt in termen van geluid en uitstoot
van vliegtuigen. Daarnaast bestudeert het NLR de effecten van deze ontwikkelingen in een breder kader in termen van
onder meer hinderbeleving, klimaat, kwaliteit van leven, ruimtelijke ordening en (nationaal en internationaal) beleid.
Met dit onderzoek bedient het NLR een breed scala van betrokkenen, en vooral burgers en (nationale en internationale) overheden, luchtvaartorganisaties en industriële partijen (waaronder vliegvelden, luchtvaartmaatschappijen en
vliegtuigindustrieën). Voor hen ontwikkelt het NLR ook middelen, instrumenten en systemen die zij kunnen benutten
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voor, bijvoorbeeld, het meten en berekenen van duurzaamheidseffecten, het informeren over de effecten van beleids- of technologische opties en het faciliteren van besluitvorming met alle betrokkenen.
Het werken aan een duurzame luchtvaart kent kortom vele betrokkenen, die allemaal door het NLR kunnen worden
bijgestaan. Hiervoor benut en ontwikkelt het NLR een breed palet aan kennis. Het uiteindelijke doel van al deze kennis
is het NLR in staat te stellen om concrete en praktische duidingen, analyses en adviezen aan alle betrokkenen te leveren en daarmee bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de luchtvaart.

3.3.1

NLR-werkzaamheden

3.3.1 - Duurzame Luchtvaart
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving
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3.3.2 - Cumulatie van Geluid
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving
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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 voor standaarden en beleidsontwikkeling binnen
ICAO. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van 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 duurzaamheids-prestaties van de luchtvaart voor de jaren 2020 en 2030, en latere periodes. Het NLR ontwikkelt daarvoor de
kennis en de rekentools.
Het ontwikkelen van een ontwerpstrategie voor de gebouwde omgeving waarmee via
ontwerp van gebouwen een verbetering van de fysieke leefomgeving kan worden
gerealiseerd; kennisopbouw over nieuwe ontwikkelingen zoals alternatieve voortstuwing;
Zie opsomming in 3.3.2
DLR (in het kader van Clean Sky Technology Evaluator);
ONERA, DLR, Manchester Metropolitan University;
Over de gehele lijn zal aansluiting worden gezocht bij de TU Delft.
RIVM
De voornaamste afnemers van de opgebouwde kennis zijn het ministerie van IenW,
lokale overheden rondom luchthavens en luchthavens zelf.
-

Voor het handhaven van vliegtuiggeluid wordt binnen de Wet Luchtvaart geen rekening gehouden met cumulatie van met omgevingsgeluid van wegverkeer, spoor of
industrieel geluid. In het kader van kennisopbouw voor beleid heeft het NLR een
overzicht gemaakt van de wijze waarop in de praktijk momenteel met cumulatie
wordt omgegaan. Daarbij is gekeken naar de mate waarin de Nederlandse geluidregelgeving ten aanzien van luchtvaartgeluid rekening houdt met mogelijke hinder effecten door cumulatie met andere bronnen van omgevingsgeluid.
Uitgangspunt is dat de normstelling voor geluid in de Nederlandse regelgeving de
sectorale opzet volgt. Daardoor is er op landelijk niveau geen formele grenswaarden
voor cumulatief (gezamenlijk) geluid vastgelegd. Hoewel bij handhaving van geluid
wegens de sectorale indeling geen rekening wordt gehouden met cumulatie, wordt in
de regelgeving wel degelijk rekening gehouden met cumulatie bij de vergunningverlening in 1) ruimtelijke ordeningsprocessen en 2) milieu- effect onderzoeken. Voor beide processen zijn de mogelijke praktijkproblemen beschouwd. Opvallend daarbij is
dat daarin ruimte is voor bevoegd gezag om eigen regels te bepalen rondom cumulatie. Daarnaast zou het aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de behoefte en
mogelijkheden voor een verdere actualisatie van de cumulatiemethodiek die geba-
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seerd is op metingen die wellicht verouderd zijn.
1. Ruimtelijke ordeningsprocessen binnen de zones van luchthavens zijn gebonden
aan de sectorale wetgeving uit de Wet Luchtvaart en tevens aan de Wet geluidhinder (Wgh) indien deze ontwikkelingen ook binnen de geluidzones van wegen,
spoorwegen of industrieterreinen plaatsvinden. Cumulatie van luchtvaartgeluid
met andere typen omgevingsgeluid kan dan belang zijn voor de vergunningverlening van nieuwe bouwprojecten. Zo dient het bevoegd gezag in die situaties voor
de vergunningverlening van nieuwbouwwoningen, te beoordelen of cumulatie
van geluid niet zal leiden tot een onaanvaardbaar geluidniveau (artikel 110f Wgh).
De aanwezigheid van luchtvaartgeluid kan in deze situaties, door de relatief zware
hinderfactor die aan dit type geluid wordt toegekend, leiden tot extra eisen aan
gevelisolatie en hogere kosten voor het bouwplan. Het spanningsveld tussen
nieuwbouw en geluidruimte voor de luchthaven kan hierdoor toenemen.
2. Onderzoek naar cumulatie van luchtvaartgeluid met andere typen omgevingsgeluid en mogelijke hindereffecten wordt doorgaans meegenomen in Milieu- effect
rapportages (MER) in het kader van luchthavenontwikkelingen of -plannen, indien
voor deze ontwikkelingen een MER noodzakelijk is. Voorafgaand aan een luchthavenbesluit, waarin een wettelijke geluidzone moet worden vastgesteld, is dergelijk onderzoek bijvoorbeeld aan de orde. Nadat de vergunning van het luchthavenbesluit is verleend, is de afwikkeling van het vliegverkeer gebonden aan de
Wet Luchtvaart en wordt hiervoor geen cumulatie meer beschouwd.
3. De wijze waarop geluid tot een cumulatieve (totale) geluidbelasting wordt omgerekend is vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluid (RMG2012). Hierbij
worden de verschillende typen van omgevingsgeluid omgerekend naar een equivalent wegverkeersgeluidniveau dat, volgens in het verleden vastgestelde dosiseffectrelaties, als even hinderlijk wordt ervaren. In de huidige cumulatiemethode
(RMG2012) wordt luchtvaartgeluid aanzienlijk zwaarder gewogen dan weg-, railverkeer en industrie. Dit is onafhankelijk van het type vliegverkeer, de situering
van de routes ten opzichte van ontvanger en de verkeershoeveelheid. In de praktijk kunnen deze factoren invloed hebben op de beleving van luchtvaartgeluid.
Ook dateren de onderliggende dosis-responsrelaties voor hinder nog uit de jaren
‘90 toen de verkeersvliegtuigen aanzienlijk meer lawaai produceerden. In dit licht
bezien kan de vraag gesteld worden of de huidige cumulatiemethode en de daarin
gehanteerde weging van luchtvaartgeluid nog voldoende reëel zijn.
4. Aanbevolen wordt nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een
actualisatie of revisie van de cumulatiemethodiek waarin nieuwe inzichten over
de invloed van nieuwe stillere vliegtuigen en het tijdverloop van de blootstelling
worden meegenomen. Daarin kan ook nader aandacht worden besteed aan de invloed van achtergrondgeluid en de locatie waar het geluid wordt beoordeeld. Het
verdient ook aanbeveling om een aantal voorbeeld cases door te rekenen en het
resultaat te spiegelen aan de lokaal ervaren hinder door bijvoorbeeld gebruik te
maken van de VCNS of enquêtes op locatie.
Ministerie IenW
-

3.3.3 - Rustmomenten en hinderbeleving
Looptijd
Samenvatting
De verdeling van rust tussen vliegpassages is in de laatste decennia sterk veranderd,
o.a. door het stiller worden van vliegtuigen. Het effect van rustmomenten op de hinderbeleving is nog grotendeels onbekend. In dit project zijn eerste stappen geïnventariseerd om het effect van respijt op hinderbeleving beter in kaart te brengen. De re53
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sultaten en aanbevelingen uit de literatuurstudie zijn als conceptnotitie gedeeld met
het ministerie van IenW.
In overleg met IenW is een verkenning verricht naar wat tot nu toe bekend is over de
relatie tussen rustperiode en hinder. Hierbij is gekeken naar mogelijke definities van
rustmomenten, de huidige indicatoren en hinder en mogelijke onderzoeksmethoden
om het effect van respijt in kaart te brengen.
Resultaten:
- Er zijn veel alternatieve definities mogelijk zijn ten aanzien van de te hanteren
bovengrens en tijdsduur waaraan de afwezigheid van vliegtuiggeluid moet voldoen.
- Effecten op hinderbeleving ten gevolge van het invoeren van respijtperioden zullen alleen op basis van Lden/Lnight niet goed kunnen worden aangetoond. Hiertoe zijn nieuwe indicatoren en effectrelaties nodig.
- Om tot inzicht in respijt te komen kunnen nieuwe veldonderzoeken worden gedaan, maar de opzet en vraagstelling zal waarschijnlijk moeten afwijken van de
huidige genormaliseerde (ISO) enquête-methoden naar ondervonden jaargemiddelde (ernstige) hinder en slaapverstoring, om ook de korter termijn beleving te
kunnen meten.
- Historische en natuurlijke wijziging van vliegoperaties leidt tot respijtperioden en
het gebruik hiervan wordt kansrijker gedacht dan actieve respijtplanning met andere vliegoperaties. Gedacht kan worden aan bv. een belevingsapp, in combinatie
met het realtime rekenkundig monitoren van de passages en geluidbelasting op
basis van FANOMOS vluchtgegevens. Idealiter zou daarmee de responsie van de
gebruiker over korte termijn worden gemonitord.
- Vooruitlopend of aanvullend op toekomstige veldstudies kan ook in een simulatie
omgeving (Virtual Community Noise Simulator, VCNS) de effecten van rustperioden worden onderzocht. Hiermee kan gemeten of gedemonstreerd (t.b.v. burgerparticipatie) kunnen worden welke reductie in geluidniveau als gevolg van het
verleggen van een route als respijt wordt ervaart.
Een eerste aanzet tot multi-event simulatie van geluidscenario’s is gemaakt om verschillende sequenties van rustmomenten te kunnen ervaren en de korte termijn hinderbeleving in een kleinschalig experiment te kunnen meten. In hoeverre hiermee
ook het effect van een andere tijdsverdeling kan worden beleefd of aangetoond (bv
concentratie vs. spreiden) is naar aanleiding van de eerste resultaten uit een kleinschalige onderzoek wel de vraag.
RIVM
Ministerie IenW
-

3.3.4 - Horizon 2020: Aviation Noise Impact Management through novel Approaches (ANIMA)
Looptijd
Samenvatting
Ontwikkeling van methodes om geluidmitigerende maatregelen in de non-acoustische
omgeving te nemen ter beperking van milieu impact van vliegbewegingen
Omschrijving
In het 2e tot 3e jaar van het 4-jarige Europese ANIMA project is verder onderzoek
gedaan naar annoyance van vliegtuigen op de leefomgeving. Er zijn studies gedefinieerd en gedeeltelijk uitgevoerd om te kijken naar vorige interventies op het gebied
van geluidshinder. Dit wordt gedaan op basis van Focus groepen en online vragenlijsten. Hiernaast is de voorbereidingen gedaan en metinge verricht voor een community
experiment met de Virtual Community Noise Simulator van het NLR wat in 2020 zal
worden uitgevoerd door de Universiteit van Cergy-Pontoise (UCP), naar het verband
tussen vliegtuiggeluid en de visuele hinder van vliegtuigen en verbanden hiertussen.
Tenslotte is er een rapport uitgebracht waarin een studie is gedaan naar interdependencies tussen vliegtuiggeluid en emissies. Als overige activiteit heeft het NLR werk54
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3.3.2

pakket 3 geleid.
Interdependencies rapport opgeleverd. Visual and audio database voor community
studies opgeleverd.
Samenwerking vindt plaats met Schiphol Airport en ministerie IenW. Daarnaast wordt
samengewerkt met partners uit het project, zoals ONERA, DLR, ZEUS, University of
Budapest BME, Manchester Metropolitan University MMU, Universiteit van CergyPontoise, etc.
https://www.internationalairportreview.com/article/108254/noise-managementanima-arc

Overige activiteiten Duurzame Luchtvaart 2019

Milieuscores
Het project richt zich op het kwantificeren van de milieueffecten van de luchtvaart. De focus ligt op de technische
aspecten zoals de benodigde gegevens en modellen. Door verschillende effecten te kwantificeren is het mogelijk om
de effecten met elkaar te vergelijken en af te wegen.
Binnen het project zijn de milieueffecten onderverdeeld in klimaat, lokale luchtkwaliteit en geluid. NLR-modellen zijn
gebruikt om CO2, NOx en waterdamp te kwantificeren. De modellen genereren een vluchtprofiel op basis van het
vliegtuigtype en de routelengte. Het model gebruikt het vluchtnummer, staartnummer en een gedeelte van de gevlogen route als invoergegevens. Voor vliegtuiggeluid is een verkenning gedaan van de methode die toegepast kan worden om individuele vluchten met elkaar te vergelijken. Hierbij is gekeken naar het vergelijken van verschillende DOC29 profielen.
Resultaten: Presentatie aan de klant met een overzicht van de mogelijke emissies en milieueffecten die door NLR
gekwantificeerd kunnen worden en kunnen leiden tot een milieuscore.
CO2-tool
In dit onderzoek is een tool ontwikkeld die het mogelijk maakt om de toekomstige (vliegtuigbeweging-gerelateerde)
CO2-uitstoot van een luchthaven in te schatten. Deze inschatting gebeurt met behulp van historische data van het
gekozen vliegveld, gegevens over vliegtuigprestaties en – optioneel –(beleids)maatregelen zoals vlootvervanging. De
tool berekent de totale CO2-uitstoot en de CO2-uitstoot van specifieke stoel- en afstandsklasse combinaties.
De tool is in staat om snel een inschatting te geven van de hoeveelheid CO2-uitstoot van vliegverkeer van en naar een
specifiek vliegveld. Het model is ontwikkeld om CO2-uitstoot resultaten te genereren op het vliegveld per stoel- en
afstandsklassen (verdeeld over het aantal passagiers of kilometers). Afhankelijk van de gewenste resultaten kan het
model ook gebruikt worden om een inschatting te maken van de CO2-emissies op vluchtniveau.
Resultaten: Presentatie aan de klant met een overzicht van de resultaten van de model.
Emissieloos in 2070:
Inventariseren van de mogelijkheden voor de luchtvaart om net-zero emissies in 2070 te realiseren. Dit onderzoek
kijkt naar de laatste wetenschappelijke publicaties en naar de informatie die gedeeld wordt bij bijeenkomsten en
conferenties. Onderzoek wordt gedaan op vier pijlers: technologie, operatie, duurzame brandstoffen en economische
maatregelen.
Resultaten: Delen van informatie uit wetenschappelijke publicaties en conferenties.

LEAS-iT fijn stof
55
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Het NLR heeft in 2019, in het kader van het programma Kennis als Vermogen, een korte literatuurstudie (4 dagen)
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het onttrekken van ultra fijnstof aan de omgeving door toepassing van waterinjectie. Specifiek is in de literatuur gezocht naar de toepassing waarbij waterdruppels en/of stofdeeltjes elektrisch
worden geladen zodat waterdruppels de stofdeeltjes nog efficiënter kunnen invangen. Een voorbeeld van een commercieel verkrijgbaar systeem is beschouwd. Een kort rapport in concept is beschikbaar. De resultaten van deze studie
kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek naar een mogelijk ontwerp van een systeem waarmee de ultrafijnstof
concentraties nabij luchtvaartterreinen en snelwegen kunnen worden gereduceerd.
LEAS-iT emissiespreiding
De emissies van een vliegtuig worden door de uitlaat van de gasturbinemotoren met grote snelheid en in tegengestelde richting van de vliegsnelheid (naar achteren) uitgestoten. De vorm en locatie van de pluim wordt verder beïnvloed
door de warmte inhoud, de wind en de neerstroming achter de vleugel. In 2019 is een modelaanpassing doorgevoerd
waarbij de vorm en locatie van de pluim (en emissies) rekening houdt met de klim (stijghoek) van het vliegtuig.
Emissie-uitstoot op hoogte
In een MER zijn de berekening van emissies (NOx, CO2) meestal beperkt tot 3000ft (900m) omdat een MER meestal
betrekking heeft op (vlieg) verkeer rondom een luchthaven. Ander, overvliegend en naderingsverkeer wordt hierin
niet betrokken. Er is een uitvraag door IenW opgesteld over de mogelijkheden om de luchtvaart emissies op grotere
hoogte in te schatten.
Uit het onderzoek blijkt dat voor NOx, CO2 en H2O zijn redelijk nauwkeurige rekenmethodieken voorhanden die op
basis van geregistreerd vliegverkeer de emissies lang de vliegbaan kunnen schatten. Voor fijn stof PM10 of PM2.5 en
ook ultrafijnstof (UFP) bestaat zo’n rekenmethodiek (nog) niet.
De nauwkeurigheid van de beschikbare rekenmethodieken zijn vooral afhankelijk van de beschikbare resolutie van de
benodigde gegevens, bestaande uit vluchtregistraties en vliegtuigprestatiegegevens. De vluchtgegevens zijn nu nog
beperkt beschikbaar en hebben een beperkte nauwkeurigheid. Zo zijn de benodigde ware vliegsnelheid en de ware
atmosferische eigenschappen (temperatuur, druk en windsnelheden) niet voldoende nauwkeurig af te leiden uit bijv.
FANOMOS gegevens. ADSB gegevens blijken op het NLR niet standaard te worden geregistreerd en (nog) niet met de
gewenste nauwkeurigheid verwerkt. Ook de vliegtuigprestatiegegevens (gewicht, weerstand, brandstofstromen) moeten veelal worden geschat aan de hand van een representatief type vliegtuig.
NLR Deelname in Horizon 2020 / Clean Sky Technology Demonstrator
In 2019 rondde NLR af:
- Vliegveldmodellen in het 'fast-time airport simulation framework' AirTOp van de geselecteerde vliegvelden;
- Geluid- en emissiemodellen voor het berekenen van geluid en emissies;
- Integratie van geluid- en emissiemodellen in simulatieplatform;
- Uitvoeren van simulaties met AirTOp en berekeningen met geluid- en emissiemodellen.
Verder maakte NLR een begin met een zogenaamde 'story board' voor de ontwikkeling van een 'game' als onderdeel
van disseminatie van projectresultaten.
Als onderdeel van zijn disseminatieactiviteiten leverde NLR bijdrage en nam deel aan "Clean Sky 2 TE Annual Review
Meeting" (16-17 oktober 2019).
NLR Deelname aan AIRMOD
Deelname namens Nederland in de werkgroep (ECAC-EAEG-AIRMOD) die de Europese rekenmethode voor vliegtuiggeluid (ECAC Doc29) beheert. In 2019 zijn er twee reguliere bijeenkomsten geweest. NLR heeft bijgedragen aan een
aantal voor Nederland relevante onderdelen van het werkprogramma van AIRMOD. Dit betreft in de eerste plaats het
ontwikkelen van een geharmoniseerde methode voor het valideren van geluidberekeningen op basis van geluidmetin56
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gen. Het plan is deze methode op den duur toe te voegen aan Doc29. Verder is bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het vliegtuigprestatiemodel van Doc29. Dit is een bestaand onderdeel van het geluidmodel, dat nu wordt
herzien om het eenduidiger en tegelijkertijd meer locatie-specifiek te maken.
GLIMPSE2050
GLIMPSE2050 is een project in het ‘Clean Sky 2 Technology Evaluator’-programma. Het doel is om de milieueffecten
tot 2050 op wereldschaal te evalueren van beleidsmaatregelen. Het gaat hierbij om beleidsmaatregelen die als doel
hebben om het geluid en/of de CO2- en NOX-uitstoot van de luchtvaart te beperken. Deze beleidsmaatregelen zijn
bovendien reeds onderwerp van gesprek: Zij zouden in de periode 2020-2040 kunnen worden ingevoerd of in die
periode wijzigingen van bestaand beleid betreffen. Voor de volledigheid: GLIMPSE2050 betreft geen beleidsontwikkeling.
In 2019 heeft NLR:
 Literatuurstudie uitgevoerd naar dergelijke beleidsmaatregelen. De eerste resultaten zijn naar IenW gestuurd ter
becommentariëring.
 Literatuuronderzoek uitgevoerd naar factoren die vraag naar en aanbod van luchtvaart beïnvloeden, opdat de
uiteindelijk geselecteerde beleidsmaatregelen kunnen worden geëvalueerd.
 Voorlopige lijst met geluid- en emissie-indicatoren opgesteld.
Verder heeft NLR in 2019 een ‘kick-off meeting’ in Brussel georganiseerd met DLR (zogenaamde Topic Manager en
Clean Sky 2 Joint Undertaking). Ook heeft NLR toestemming van EASA gekregen om het model AERO-MS te gebruiken
in de evaluaties.
CLAIRPORT
CLAIRPORT is een project in het ‘Clean Sky 2 Technology Evaluator’-programma. Het doel is om de milieueffecten tot
2050 op lucuhtahvenniveau te evalueren van vliegtuigtechnologieën die in het Clean Sky 2 Programma worden ontwikkeld. Schiphol is één van de luchthavens die worden beschouwd.
In 2019 rondde NLR af:
•
Vliegveldmodellen in het 'fast-time airport simulation framework' AirTOp van de geselecteerde vliegvelden;
•
Geluid- en emissiemodellen voor het berekenen van geluid en emissies;
•
Integratie van geluid- en emissiemodellen in simulatieplatform;
•
Uitvoeren van simulaties met AirTOp en berekeningen met geluid- en emissiemodellen.
Verder maakte NLR een begin met een zogenaamde 'story board' voor de ontwikkeling van een 'game' als onderdeel
van disseminatie van projectresultaten.
Als onderdeel van zijn disseminatieactiviteiten leverde NLR bijdrage en nam deel aan "Clean Sky 2 TE Annual Review
Meeting" (16-17 oktober 2019).

3.4 Aviation Model for Sustainability in the 21st century
(AMS21)
In het programma AMS21 wordt een nieuw luchtvaartmodel ontwikkeld. Met dit model kunnen analyses van economische, milieu- en klimaateffecten op regionale en wereldschaal worden uitgevoerd, op basis van beleidsopties en –
scenario’s. Hoewel het voortbouwt op AERO-MS, is AMS21 een volledig nieuw model.
Met het te ontwikkelen model zal het ministerie van IenW in de toekomst gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid kunnen doorrekenen. Het gaat daarbij met name om de gevolgen op mondiale schaal en voor Nederland in het bijzonder.
Het kunnen leveren van cijfermatig onderbouwde beleidsinitiatieven in het kader van ICAO-CAE is hierbij een van de
voornaamste doelen.
57
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3.4.1

NLR-werkzaamheden

3.4.1 – Aviation Model for Sustainability in the 21st century (AMS21)
Looptijd
Samenvatting
Het programma “Aviation Model for Sustainability in the 21st century (AMS21)” richt
zich op het maken van een model voor de ontwikkeling van luchtvaart, inclusief de
(CO2-)emissies op mondiale schaal op basis van de uitrol van (luchtvaart) macroeconomische, socio-demografische en technologische scenario’s.
Omschrijving
Daarenboven evalueert het model overheidsmaatregelen en de impact op de verschillende stakeholders onder beschouwing van veranderingen in emissies, vliegoperaties,
vlootontwikkeling, passagiersstromen, en netwerk ontwikkelingen tussen luchthavens.
Realisatie, highlights 2019
In (het meerjarige programma) AMS21 wordt een nieuw luchtvaartmodel ontwikkeld.
Met dit model kunnen analyses van economische, milieu- en klimaateffecten op regionale en wereldschaal worden uitgevoerd, op basis van beleidsopties en –scenario’s.
Hoewel het voortbouwt op AERO-MS, is AMS21 een volledig nieuw model.
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In 2019 heeft NLR zich vooral gericht op:
•
Quick scan van beleidsmaatregelen die kunnen worden toegepast op lokale,
regionale of wereldschaal. Dit betreffen maatregelen die als doel hebben om de negatieve milieu- en klimaateffecten van de luchtvaart te verminderen en die momenteel
onderwerp van gesprek zijn.
•
Quick scan van bestaande methoden voor langetermijn voorspelling van
vloot en luchtverkeer;
•
Nadere specificatie van de reikwijdte van AMS21;
•
Eerste opzet van AMS21 in termen van modules;
•
Analyse van historische vlootontwikkeling;
•
(Aanzet tot) storyline voor biobrandstof in de luchtvaart.
De voornaamste afnemers van de opgebouwde kennis en het te ontwikkelen model
zal het ministerie van IenW zijn. Daarnaast is NLR voornemens kennis en model ook te
gebruiken voor vraagstukken van andere overheden, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.
-

3.5 Schiphol
Dit deelprogramma is op verzoek van het ministerie van IenW vóór 1-1-2019 gestopt.

3.6 Drones
Binnen de topsectorenaanpak wordt door het kabinet ingezet op sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. Bedrijven en publieke instellingen zijn gezamenlijk nodig om doorbraken te bereiken bij tal van maatschappelijke
uitdagingen, waarbij de ontwikkeling van sleuteltechnologieën een belangrijke rol speelt.
De ontwikkeling van sleuteltechnologieën vergt dan ook een zelfstandige positie, naast een aanpak op maatschappelijke uitdagingen. Drones zijn een sleuteltechnologie.
De Europese onderzoeksorganisatie SESAR JU verwacht een potentiële markt voor circa 400.000 beroepsmatige drones in Europa, met landbouw als grootste markt, gevolgd door bezorging. De potentiële economische waarde van de
Europese markt wordt geschat op jaarlijks meer dan € 10 miljard in 2035 en op meer dan € 15 miljard in 2050, waar58
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van 70 procent wordt verdiend in de dienstverlening (de toepassing zoals het verwerken van beelden/data en het
vliegen zelf).
Het kabinet heeft drie hoofdambities met drones:
1. Borgen van de veiligheid (in de lucht, op de grond en privacy)
2. Benutten van maatschappelijke toepassingen
3. Benutten van economische kansen voor Nederland.
Het KvB Drones-programma heeft twee hoofddoelen:
1) Kennis voor veilige en duurzame drone operaties: zodat IenW beleid en regelgeving kan ontwikkelen en daarmee
Nederlandse partijen hun kansen op drone gebied kunnen maximaliseren. Maatschappelijk draagvlak voor een
groeiende drone sector zal alleen bestaan wanneer veiligheid zichtbaar geborgd is en leefbaarheid niet negatief
wordt beïnvloed;
2) Krachten bundelen: afstemming van drone gerelateerd onderzoek en kennisdeling samen met kennisinstellingen
en de drone sector.
De impact van de op te bouwen kennis wordt bereikt door een sterke relatie met implementatie. Hiermee wordt bedoeld dat de drone sector beter in staat wordt gesteld om succesvol de kansen te kunnen verzilveren. Daarbij zijn vier
kansrijke toepassingsgebieden in beeld:
•
•
•
•

Agro-food;
Smart Logistics;
Inspecties/infrastructuur;
Counter drones.

3.6.1

NLR-werkzaamheden

3.6.1 - Drones
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

De overheid bezit de ambities en doelstelling om de civiele capaciteit
in het luchtruim te verruimen en een efficiënter gebruik van het luchtruim ten behoeve van alle luchtruimgebruikers mogelijk te maken. Dit betekent dat de luchtruimaanpassingen een toekomst vaste inzet van drones moeten gaan faciliteren.
In toenemende mate worden drones ingezet voor activiteiten van zowel commerciële
als niet-commerciële aard. De verwachting is dat het aantal operaties waarbij drones
zullen worden ingezet nog verder zal toenemen, omdat het aantal operators dat
vluchten aanvraagt sterk stijgt en deze operaties veiliger, efficiënter (goedkoper) en
milieuvriendelijker uitgevoerd kunnen worden.
Binnen het kennisprogramma Drones wordt er gewerkt aan:
• Nederlandse onderzoeksagenda Drones;
• UAS Safety Data.
In het kader van de Nederlandse onderzoeksagenda Drones wordt gewerkt aan afstemming van drone gerelateerd onderzoek en kennisdeling samen met kennisinstellingen en de drone sector. Om zowel nationaal als internationaal sterk te kunnen
opereren is de Nederlandse drone sector gebaat bij het bundelen van de krachten.
De impact van de op te bouwen kennis wordt bereikt door een sterke relatie met
implementatie. Hiermee wordt bedoeld dat de drone sector beter in staat wordt gesteld om succesvol de kansen te kunnen verzilveren.
Daarbij zijn vier kansrijke toepassingsgebieden in beeld:
1.
2.
3.

Agro-food;
Smart Logistics;
Inspecties/infrastructuur;
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4.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Counter drones.

In het kader van UAS Safety Data wordt informatie over drone operaties verzameld. Er
is momenteel nog weinig feitelijke informatie beschikbaar over deze operaties. Dit
bemoeilijkt de discussie nationaal en internationaal over de veiligheid van drone operaties en maakt het lastig om (wijzigingen in) regelgeving te onderbouwen. In internationaal verband wordt dit probleem onderkend, maar er zijn nog geen acties gaande
om informatie systematisch te gaan verzamelen. In grote lijnen zijn een paar stappen
nodig om tot de noodzakelijke informatie te komen. Allereerst moet de informatie bij
de drone operators verzameld worden en in een operationele database opgenomen
worden. Vanuit deze database kunnen dan diverse analyses op de data uitgevoerd
worden, zowel operationeel-statistisch als veiligheid gerelateerd. Er kan zelfs een
terugkoppeling naar de operator vanuit deze analyses worden voorzien om de operator te helpen bij zijn veiligheids-managementsysteem.
Het NLR zal de benodigde data die bij de operator opgehaald moet worden definieren, waarbij rekening zal worden gehouden met de analyses die achteraf uitgevoerd
moeten gaan worden. Tevens zal een methodiek worden voorgesteld om deze data
op een voor de operator zo laagdrempelig mogelijke manier te kunnen verzamelen.
Ook zal een prototype worden ontwikkeld, waarmee het nut en de voordelen van het
gebruik van een dergelijke database aan de drone sector kan worden gedemonstreerd.
Het verder doorontwikkelen en vullen van de database met operationele/
safety data is een taak die internationaal aangepakt zal moeten worden.
Kennisagenda:
 Beknopte teksten met de “staat van het land” voor elk van de vier kansrijke toepassingsgebieden
 Introductie en conclusie voor een Kennisagenda Drones voor Nederland, waarin de
teksten voor de 4 thema’s kunnen worden opgenomen
 Diverse malen is overleg geweest tussen de kennisinstituten om de High Level Meeting Drones voor te bereiden en input te leveren via de NLR-vertegenwoordiger
TNO, PUCA, Universiteit Twente, TU Delft
Ministerie van IenW, Ministerie van Defensie, ILT, drone sector (DCRO, DARPAS)
-

3.7 Ruimtevaarttoepassingen
Vitale sectoren als transport, kritieke infrastructuren en openbare orde en veiligheid zijn in belangrijke mate afhankelijk geworden van Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Niet alleen de functies voor positiebepaling en navigatie, maar zeker ook nauwkeurige tijdsbepaling worden gebruikt voor toepassingen die bij uitval mogelijk maatschappij-ontwrichtend kunnen zijn. Ter ondersteuning van overheid en industrie is het daarom van continu belang om een
gedegen kennispositie te houden van GNSS systemen, hun gebruik, hun kwetsbaarheden en tegenmaatregelen.
Daarnaast vormen satellietwaarnemingen een steeds bruikbaardere bron van gegevens voor het monitoren van het
aardoppervlak. Overheidsprogramma’s zoals Copernicus zorgen voor gevalideerde medium resolutie waarnemingen
die voor langere termijn worden gegarandeerd. Daarnaast zijn er verschillende commerciële constellaties in aanbouw
van een groot aantal kleine satellieten waarmee verschijnselen met een hoge ruimtelijke en temporele resolutie kunnen worden gemonitord. Bovengenoemde ontwikkelingen leiden ertoe dat satellietwaarnemingen ‘in snel tempo een
omslag maken van het technisch/wetenschappelijke domein naar concrete toepassing in de maatschappij en daarmee
ook in de beleidsvorming en –uitvoering van IenW. Dit toenemend belang komt voort uit een sterke verbetering in de
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kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van instrumenten, de gegenereerde data en hiervan afgeleide diensten.
Hierdoor zijn betrouwbare nieuwe ontwikkelingen mogelijk die bijdragen aan verbetering van bestaande technieken
en/of kostenefficiëntie’.

3.7.1

NLR-werkzaamheden

3.7.1 - Globale Satelliet Navigatie Toepassingen en Beleid
Looptijd
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

Realisatie, highlights 2019

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 minder kilometers gevlogen worden.
• Actueel houden van kennis over behoeftes van de Nederlandse overheid en industrie ten aanzien van de implementatie van PRS;
• Ondersteunen van Nederlandse en Europese Galileo PRS pilotprojecten;
• Galileo PRS referentie data-archief opzetten;
• Kennisopbouw gericht op robuuste GNSS-tijdontvangers, interferentie- detectie
en -mitigatie en Galileo OS authenticatie;
• Kennisopbouw over toepassing in vitale sectoren:
cat-3 vliegtuiglandingen op basis van Ground-Based Augmentation System
(GBAS), autonome drone navigatie.
De KIA veiligheid, missie ‘Veiligheid in en vanuit de ruimte’ beschrijft de ambitie van
Nederland om uiterlijk in 2030 te beschikken over een Robuuste Nationale PNT Oplossing waarbij PNT staat voor ‘Positie, Navigatie en Tijd’. Een robuuste PNT oplossing
kan verkregen worden door het combineren van verschillende navigatie technologieen met verschillende eigenschappen en afhankelijkheden.
Naar aanleiding van de KIA Veiligheid is in 2019 is een kennisopbouw traject gestart
naar het verkrijgen van een Robuuste PNT. Dit traject richt zich met name op robuuste PNT oplossingen die primair gebruik maken van open GNSS signalen, maar ook een
betrouwbare PNT oplossing kunnen blijven leveren in moeilijkere omgevingen, zoals
omgevingen met veel GNSS interferentie of stedelijk gebied. Er is kennis opgebouwd
over beveiligde GNSS diensten (zoals Galileo PRS), niet-GNSS navigatie technologieën
en hoe deze slim de open GNSS signalen kunnen worden geïntegreerd. Daarnaast is
onderzoek gedaan naar de huidige technologie op het gebied van GNSS interferentie
en spoofing. Als toepassingsgebieden wordt vooral gekeken naar cat3 vliegtuiglandingen en autonome drone navigatie in stedelijk gebied. In 2020 wordt dit kennisopbouw
traject vervolgd.
In 2019 is het GSA Joint Test Activistisch project genaamd 3PfD ondersteund. Nederland is waarnemer van dit project. Voor dit project worden de meetings waar mogelijk
bijgewoond en de uitkomsten worden gedeeld met mogelijke PRS eindgebruikers
(waaronder defensie). Daarnaast heeft het NLR een actieve rol in het monitoren van
de Galileo E1 en E6 frequentie banden in Nederland op GNSS interferentie. Hiervoor
zullen op verschillende locaties in Nederland meetsystemen van de firma NAVSEC
worden geplaatst.
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Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Dankzij de waarnemersrol van Nederland in het 3PfD project krijgt Nederland de kans
pre-operationele PRS receivers te lenen van de GSA. Deze receivers kunnen gebruikt
worden om een PRS referentie database op te zetten waarmee de Nederlandse ontwikkelingen van een Robuuste PNT oplossing kan worden ondersteund. Helaas zijn de
pre-operationele PRS receivers in 2019 nog niet beschikbaar gekomen. Het GSA zit
momenteel in een migratie proces voor het verplaatsen van het PRS sleutelbeheer
van de GSMC naar de GSA. Dit vertraagt de oplevering van de pre-operationele PRS
receivers. Het opzetten van een PRS referentie archief zal opgepakt worden zodra
deze receivers uitgeleend worden aan Nederland.
PRS gebruikersgroep
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NSO
-

3.7.2 - Aardobservatie Toepassingen en Beleid
Looptijd
Samenvatting
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het beheer
van de uitgebreide Nederlandse infrastructuur voor transport (wegen, rails, waterlopen, leidingstraten) en waterverdediging (dijken en kunstwerken). Satellietwaarnemingen vormen hierbij een steeds bruikbaardere bron van gegevens. Doel is om kennis en methoden te ontwikkelen die IenW ondersteunen bij het benutten van aardobservatie voor beleidsvorming, beleidsuitvoering en handhaving.
Omschrijving
In dit kader voert het NLR de volgende activiteiten uit:

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

1. Het brengen van relevante IenW-onderwerpen van de ideefase naar de pilotfase.
In samenspraak met het ministerie en NSO zal voor 2019 een onderwerp worden
geselecteerd;
2. Het ten behoeve hiervan uitbouwen van een innovatieve onderzoeksomgeving
voor de verwerking van analyse van aardobservatiegegevens. In 2019 zal de nadruk liggen op het integreren van AI-functionaliteit voor het inwinnen van specifieke objecten uit satellietbeelden.
3. Technology watch aangaande waarnemingssatellieten en data- verwerkingstechnieken.
Kennis en methodieken zijn ontwikkeld voor het met behulp van AI en conventionele
technieken detecteren van activiteiten in de vorm van voertuigen en schepen in series
van optische satellietbeelden (Sentinel-2, SuperView, TipleSat), het afleiden van patronen en afwijkingen hieruit, en het correleren van de data met andere informatiebronnen (AIS, BRT).
Een inventarisatie is gemaakt van de snel opkomende commerciële constellaties van
smallsats en hun bruikbaarheid.
Er is meegewerkt aan de organisatie van een interne IenW masterclass en speeddate
‘Satellietdata voor beter beleid’
Afstemming over te selecteren pilot is niet goed tot stand gekomen.
Ministerie van IenW, NSO
-

Het programma Ruimtevaarttoepassingen is een nieuw kennisprogramma in de gewijzigde opzet van het KvBprogramma Logistiek en Mobiliteit dat door het ministerie van IenW is bepaald.

62

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

4 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 ruimtevaartdomein 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 luchtmacht, haar wapensystemen en personeel worden al vele jaren continu ingezet. Dit wordt gewaardeerd.
De luchtmacht beschikt over specifieke middelen en capaciteiten die over de volle breedte van het geweldspectrum
inzetbaar zijn. Inlichtinginwinning vanuit de ruimte en lucht biedt grote voordelen. 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.
Het F-35 Lightning II multimission gevechtsvliegtuig is door Nederland aangeschaft in 2013; in totaal krijgt Nederland
46 toestellen.
Eind 2017 hebben het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en het NLR twee overeenkomsten ondertekend.
Die overeenkomsten geven mede invulling aan de strategische ambitie van CLSK om in de toekomst door informatiegestuurd optreden beter en sneller te reageren op potentiële militaire dreigingen. De eerste overeenkomst betreft
een samenwerking voor de ontwikkeling en lancering van een zogenaamde 'nano-satelliet'. De satelliet vergaart informatie met behulp van drie instrumenten. Het NLR is verantwoordelijk voor het instrument dat radiogolven detecteert, bijvoorbeeld afkomstig van radars. Met dit instrument kan CLSK zijn omgeving beter in kaart brengen. Zowel het
idee, het ontwerp en de bouw van het instrument komen van het NLR. Ook is het NLR verantwoordelijk voor de
'ground-processing', waarbij deze data worden vertaald naar militair-relevante gegevens.
De tweede overeenkomst betrof de verlenging van het convenant tussen CLSK en het NLR aangaande het kennisveld
'militair lucht en ruimte optreden'. Het doel is dit kennisveld gezamenlijk verder te ontwikkelen en de strategieën van
beide partijen op elkaar af te stemmen. De strategie van CLSK is om in de toekomst vanuit de lucht en de ruimte succesvolle militaire operaties uit te voeren. Daarbij transformeert CLSK zich naar een informatie-gestuurde en wendbare
luchtmacht, van een hoog operationeel niveau.

Kennis voor Beleid-onderzoeksprogramma:
Thema Defensie
Door het ministerie van Defensie worden meerjarige onderzoeksprogramma’s gedefinieerd, gefinancierd uit
Contract Researchopdrachten en/of inzet van Kennis voor Beleid-middelen. De volgende vijf programma’s voor 2019
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.
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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 2019 lopen alle vijf programma’s door vanuit 2018. Er zijn in het budget van KvB Thema Defensie voor het NLR Onderzoeksprogramma 2019 geen nieuwe programma’s gedefinieerd.

4.1 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.

4.1.1

NLR-werkzaamheden

4.1.1 – Management
Looptijd
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Samenvatting
Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers

Wetenschappelijke artikelen

Coördinatie met defensie over werkzaamheden en interne coördinatie van werkzaamheden en presentatie van de resultaten.
Interne coördinatie van de werkzaamheden welke doorgezet zijn om (i) de toolbox
voor Validatie en Verificatie uit te breiden, (ii) tactische simulatie van de live en kill
chain verder te implementeren in WEST en (iii) kennisopbouw naar gebruik van nieuwe smart planning algoritmes. Ter afsluiting van het programma is ook in afstemming
met defensie een presentatie over de werkzaamheden gedurende het programma
gegeven.
Afsluitende presentatie en bijbehorende video’s op innovation in defense 2019
Vanwege budgetintensivering in 2019 en capaciteit is deel van werkzaamheden en
budget naar 2020 verschoven
TNO
CLSK/DO/AJO/CFTT; CLSK/DO/F-35 OT&E (Edwards); Vlb LWD Fighter Center of Excellence; Eventueel beoogde gebruikers: F-35 partner landen waarbij demonstraties
verzorgd zijn van Smart Mission Planning tijdens het planning event 'Noble Endeavour'.
-

4.1.2 - Validatie & Verificatie Reprogramming
Looptijd
01-01-2016 – 31-03-2020
Samenvatting
Ten behoeve van het werkpakket Validatie & Verficatie van Reprogramming- producten zijn de electronic warfare technieken, tools en modellen verder uitgebreid.
Omschrijving
De focus lag op uitbreiding van de Validatie en Verificatie Toolbox door implementatie
van higher fidelity modellen op het gebied van F-35 specifiek EA, RF countermeasures
en IR-sensoren en countermeasures én op uitbreiding van de dreigingsset in lijn met
de gedefinieerde use case. De RF-modellen zijn zowel geïmplementeerd in de WEST
software (Weapon Engagement Simulation Tool 5th Gen) als de DEAF hardware (Digital Electronic Attack Facility). Verder is tooling gemaakt ten behoeve van het (snel)
testen van reprogramming producten. Aanvullend is de EO scene generation uitgebreid en gekoppeld met WEST ten behoeve van gebruik van (gedetailleerde) EO sensoren in simulaties.
Realisatie, highlights 2019
Uitbreiding dreigingsset, F-35 systeem modellen, hardware modellen & tools
Knelpunten 2019
Vanwege budgetintensivering in 2019 en capaciteit is deel van werkzaamheden en
budget naar 2020 verschoven
Samenwerkingsrelaties in de
TNO
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanZie 4.1.1
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-
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Uitbreiding radarmodellen in WEST en DEAF.

4.1.3 - Operationele modellen
Looptijd
01-01-2016 – 31-03-2020
Samenvatting
Het werkpakket Operationele Modellen heeft zich gericht op verdere inrichting van
live en kill chain in WEST ten behoeve van tactische simulaties en dreigingsanalyses
Omschrijving
In eerder stadium is Smart Bandits (gedragsmodellering) geïntegreerd in WEST. In
2019 is de functionaliteit hiervan uitgebreid onder andere om gedrag en doctrines van
grondgebonden systemen te modelleren en simuleren inclusief command & control
(C2) structuur. Er is in WEST ook gewerkt aan het uitbreiden van de dreigingsset en
hun terreineigenschappen zodat deze geschikt zijn voor tactische simulaties met F-35
en zijn wapens. Daarnaast is een Joint Engagement Zone (JEZ)-functionaliteit geïmplementeerd waarmee Weapon Engagement Zone (WEZ) ranges berekend kunnen
worden op basis van kinematica en sensoren.In aanvulling is er gewerkt aan de output
functionaliteit van WEST ten behoeve van analyses.
Realisatie, highlights 2019
JEZ functionaliteit, Smart Bandits voor IADS
Knelpunten 2019
Vanwege budgetintensivering in 2019 en capaciteit is deel van werkzaamheden en
budget naar 2020 verschoven
Samenwerkingsrelaties in de
TNO
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanZie 4.1.1
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-
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F-35 simulatie met WEST
4.1.4 - Smart Agents
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

01-01-2016 – 31-03-2020
Het werkpakket Smart Agents heeft onderzoek verricht naar inventarisatie van terreineigen en voorspelling van locatie van dreigingen op basis van terrein en systeemeigenschappen.
Er is onderzoek verricht naar het gebruik van terreindatabases ter voorspelling van de
positie van dreigingssystemen. Hiertoe zijn algoritmes uitgewerkte en gedemonstreerd in softwareomgeving voor toekomstig missieplanningsgebruik. In de terreindatabases kunnen ook de terreineigenschappen bepaald worden. Deze informatie is
weer nuttig voor planning van gebruik van sensoren zoals Synthetic Aperture Radar.
Search planning demonstratie
TNO
Zie 4.1.1
-
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Uitkomsten van search planning waar gekeken wordt op basis van terreineigenschappen en dreigingssysteemeigenschappen waar de locatie van het systeem kan zijn na een bepaalde tijd sinds laatste bekende locatie.
4.1.5 - Datamodellen
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving
Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

01-01-2016 – 31-03-2020
Het werkpakket Datamodellen heeft optimale inrichting van dataopslag als input en
output van (WEST) modellen en Smart Planning Agents maar ook opslag van de uitkomsten van de kennis van de verschillende werkpakketten.
In 2019 is verder onderzoek verricht worden naar multi-level security databases en
data layout voor F-35
Gebruik van juiste dataopslag en vorm voor F-35
TNO
Zie 4.1.1
-

4.2 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 missie specifieke doelstellingen zijn belangrijk. Het programma LCK voorziet in de opbouw en - waar nodig - behoud van deze benodigde kennisbasis. Gegeven de hoge investeringen voor vliegende wapensystemen, samen met hun lange levensduur, is continuïteit in de LCKkennisbasis ook van groot belang.
De Nederlandse Defensie zal in de komende jaren nieuwe (vliegende) wapensystemen introduceren. Veel aandacht in
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het LCK-programma zal daarom in de komende jaren uitgaan naar de vervanger van de F-16, de NH90 en de MALEUAV. De volgende onderwerpen vereisen specifiek de aandacht:




De veranderende regelgeving (onder andere Militaire Luchtvaarteisen MLE-21) en de rol van
Compliance Verification Engineers (CVE’s) hierin;
De introductie van de onbemande systemen in de krijgsmacht. In het bijzonder de communicatiekanalen zoals gebruikt voor de besturing van onbemande vliegtuigen;
Het expliciete gebruik van COTS/MOTS-software voor vitale functies, in plaats van specifiek hiervoor ontwikkelde software.

4.2.1

NLR-werkzaamheden

4.2.1 - Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK)
Looptijd
01-01-2017 – 31-12-2020
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

 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 Defensie- aanschaf- en modificatietrajecten.
Taak 1: Certificatieprocessen en kwalificatiemethodieken.
Dit betreft het bijhouden van ontwikkelingen in de regelgeving (onder andere LC-516,
MLE-21, MTCHOE, USAR, EMAR) en de daarbij behorende certificatie- en kwalificatieprocessen (waaronder civiele regelgeving, militaire richtlijnen,
conventionele bewijsvoering en implementaties zoals verwoord in de Militaire Certificaat Houder Organisatie Exposition (MTCHOE). Het gaat hierbij om het bijhouden en
beoordelen van de impact van nieuwe releases van standaarden. Waar opportuun
wordt hiervoor een change impact analysis verricht.
Daarnaast vindt de identificatie plaats van mogelijke alternatieve procedures en methodieken (onder andere gebaseerd op de Safety-Case) in combinatie met een sterkte/zwakteanalyse tussen de methodes. Hiervoor wordt ook nadrukkelijk naar de
werkwijze van zowel civiele als buitenlandse militaire luchtwaardigheidssystemen
gekeken.
Deze informatie wordt onder andere gebruikt voor het verder stroomlijnen van bestaande procedures zoals gebaseerd op de LC-516.
Taak 2: Internationale samenwerkingsverbanden
Dit betreft de NLR-deelname 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 voor Nederland gunstige zin te beïnvloeden. Hierbij wordt gedacht aan de volgende zaken:




Diverse STO-groepen zoals het AVT panel met een nauwe relatie met de LCKonderwerpen;
Werkzaamheden op gebied van LCK-regelgeving (EDA, EASA,
EUROCONTROL, EUROCAE, EU);
Internationale bijeenkomsten op het gebied van militaire luchtwaardigheid.

Taak 4: Management van het LCK-programma, inclusief het Defensie-deel. Tevens
overleg met MTCHOE-vertegenwoordigers voor gevraagd en ongevraagd advies op
het gebied van certificatieprocessen, management van de Compliance Verification
Engineers (CVE) pool.
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Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

In 2019 is deelname aan de NIAG SG-222 “Military Aircraft Performance Equivalence
to achieve compliance with Civil ATM/CNS Requirements” afgerond met een gezamenlijk eindrapport, dat door de NAVO ook gepubliceerd is.
In 2019 is deelgenomen aan de NATO SCI-307 Taakgroep FAMOS ( Framework for
Avionics MissiOn Systems ), waarin gekeken wordt naar harmonisatie van Open System Software Architecture. Hier zitten ook allerlei certificatieaspecten aan vast, die in
de toekomst ook voor defensie van belang kunnen worden.
Verder zijn verkennende gesprekken gevoerd over deelname aan NATO SCI-053 over
Flight Testing of Unmanned Systems, omdat de compliance data uit flight test van
belang is voor certificatie
menscapaciteit
Ministerie van Defensie/NATO
NIAG SG-22 eindrapport.

4.2.2 - LCK - Helikoptervliegeigenschappen en -prestaties
Looptijd
Samenvatting
LCK - Internationale samenwerkingsverbanden - onderhouden van een internationaal
militair kennisnetwerk.
Omschrijving
NLR-deelname aan internationale en/of wetenschappelijke fora waar
kennisontwikkelings- en/of regelgevingsactiviteiten worden ontplooid.
Deelname geeft de mogelijkheid om lacunes in certificatie/kwalificatiekennis te identificeren, aan te vullen en waar mogelijk in een voor Nederland gunstige zin te beïnvloeden. Hierbij wordt gedacht aan de volgende zaken:

Realisatie, highlights 2019
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• 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).
De volgende werkzaamheden zijn verricht in 2019:
Bijgewoond in het kader van taak 2.1:
 HOSTAC (Helicopter Operations from Ships other Than Aircraft Carriers) Working
Group, (6-9 mei 2019, Helsingor, Denemarken)
 45th European Rotorcraft Forum (17-19 september 2019, Warsaw, Polen)
 EASA 13h Rotorcraft Symposium (9-11 december 2019)
Taak 2.2
Tijdens de NATO STO AVT Panel Business Meeting Weeks (20-24 mei 2019,Liptovsky
Mikulas, Slowakije en 7-9 oktober 2019, Trondheim, Noorwegen):
 AVT-333 Integration of propulsion, power and thermal management into military
vehicle conceptual system level design
 Attended Symposium organized by the Applied Vehicle Technology Panel AVT-323
(Hybrid/Electric Propulsion for Airborne Vehicles) held in Trondheim, Norway, 0709 October 2019 (STO-MP-AVT-323).
 AVT-298: Reynolds Number Scaling Effects on Swept Wing Flows.
 AVT-316: Separated Flow: Prediction, Measurement & Assessment for Air Vehicles.
 TC-PSF als Vice-Chair.
 AVT-ET-199 Enhanced Computational Performance and Stability & Control Prediction for NATO Military Vehicles, tijdens de laatste meeting in Trondheim goedgekeurd als RTG (AVT-351 met dezelfde naam).
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Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

 AVT-338 RSM Advanced Wind Tunnel Boundary Simulation II: Call for papers opgesteld
 AVT-324 RSM on Multi-disciplinary design approaches and performance assessment of future combat aircraft. O.a. abstracts geselecteerd. Specialist Meeting wordt gehouden tijdens de AVT PBW in Quebec eind april
NATO STO-AVT
Ministerie van Defensie, JAA, EASA, EUROCONTROL, EUROCAE
-

4.3 Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS)
Huidige en toekomstige militaire operaties kenmerken zich doordat ze doorgaans plaatsvinden in sociaal complexe
omgevingen. Zij worden bovendien 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
meer dan ooit 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.
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.

4.3.1

NLR-werkzaamheden

4.3.1 - Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS) - Natuurlijke interactie
Looptijd
01-01-2018 – 31-12-2021
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 behoeve
van de simulatietoepassingsgebieden Opleiding en Training en Beslissingsondersteuning. Het programma zal:
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• Kennis opleveren over wat er nodig is om gedragsmodellen succesvol voor de te
onderscheiden toepassingsgebieden te kunnen specificeren en gebruiken;
• Kennis opleveren over 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 over de eisen te stellen 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 over welke technieken uit de artificiële intelligentie geschikt zijn
om zulke gedragsmodellen te ontwikkelen;
• Kennis opleveren over AI-technieken waarmee modellen
“self-explaining” en “zelflerend” gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld machine
learning, deep learning);
• Demonstraties tonen van de te onderscheiden toepassingen waarin de hierboven
benoemde ontwikkelde kennis aanschouwelijk en toetsbaar wordt gemaakt.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
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 situational 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).
Bereikte resultaten betreffen:
 Kennis van state-of-the art technologieën op het gebied van simulatie van virtuele mensen (o.a. spraaktechnologieën, dialoogmodellen, cognitieve modellen en
sensormodellen)
 Kennis van functionele en technische architecturen voor de ontwikkeling van
human-in-the-loop (trainings) simulaties met virtuele mensen
TNO, ministerie van Defensie, NATO-STO
CLSK
-

4.4 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 Defensie-brede 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 ma72
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nier) 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.

4.4.1

NLR-werkzaamheden

4.4.1 - Opleiding en Training binnen een dynamische operationele context
Looptijd
01-01-2018 – 31-12-2021
Samenvatting
De opbouw van wetenschappelijke kennis en kunde over het flexibel inrichten van
O&iT, waarmee Defensie de inhoud en vorm van het leren snel en dynamisch kan
aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van individuele defensiemedewerkers. In dit project ligt de focus daarbij op het personaliseren van het onderhouden
van kennis en vaardigheden.
Hierdoor kan de Defensieorganisatie beter tegemoet komen aan de steeds sneller
veranderende operationele eisen.
Omschrijving
Het onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van methoden en technieken om retentie
dan wel verval van vaardigheden (skill fading) te kunnen meten.
Met de verkregen data kan een ‘performance model’ worden opgebouwd dat (bij
voorkeur automatisch) ingesteld kan worden voor verschillende functies, taken en
individuen. Het achterliggende doel is de inrichting van (refresher) training goed onderbouwd te optimaliseren: voorkomen van
skill decay of snel bijwerken van een training gap met een persoonlijk minimaal benodigde trainingsinspanning.
In 2019 worden de modellen ontwikkeld of verder ontwikkeld en trainingsdata wordt
verzameld om de modellen te voeden.
Realisatie, highlights 2019
Het onderzoek heeft inmiddels opgeleverd:
1) nader inzicht in het conceptueel model voor retentie
2) groter inzicht in ontbrekende kennis ten behoeve van predictief modelleren van
prestatie verloop van professionele taken
3) de meest belovende computationele modellen in kaart gebracht
4) de volgende producten: een werkend online experimenteeromgeving, 1 artikel, 2
papers (IMTA)
Knelpunten 2019
Het ontwikkelen van de experimenteeromgeving Space Fortress heeft meer tijd en
budget gevergd dan gepland.
Samenwerkingsrelaties in de
TNO (tevens AFRL, USA en Dstl, UK)
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanCLSK
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-
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4.5 Instandhouding van militaire luchtvaartuigen
Wereldwijd vindt een exponentiële versnelling en
cross-cutting van technologische ontwikkelingen
plaats, waarbij nieuwe technologieën en kennisgebieden worden gecombineerd, nieuwe mogelijkheden zich razendsnel aandienen en de houdbaarheid van bestaande technologieën snel afneemt.
Dit noopt tot steeds snellere innovatiecycli en een
continue evaluatie van de volgroeidheid en toepasbaarheid van de nieuwste ontwikkelingen aan
de hand van de Gartner Hype Cycle. Trends voor
wat betreft instandhouding worden geschetst in
Belangrijke trends in de ontwikkeling van technologieën
het plaatje hiernaast. Ze zijn gegroepeerd rond de
voor de instandhouding van militaire vliegtuigen.
thema’s Smart Hangar, Maintenance Concepts en
ICT, en omvatten zaken als Big Data-technieken, Condition Based Maintenance, robotica, internet of things, augmented reality, SHM, RFID’s, smart sensors, etc.
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 productieNieuwe wapensystemen brengen nieuwe onderhoudsprocessen van airframe, motor en mechanische subsysuitdagingen met zich mee.
temen en de relatie tussen gebruik, degradatie, luchtwaardigheid en benodigd onderhoud. Het doel van het programma is het ontwikkelen en op peil houden van deze
kennis en dit inzicht, en hiermee Defensie in staat te stellen om (i) het onderhoud, de modificaties en het operationele
gebruik, en 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 instandhoudings-strategieën 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.

4.5.1

NLR-werkzaamheden

4.5.1 - IML-werkpakket 1: Advanced Materials
Looptijd
01-01-2018 – 31-12-2021
Samenvatting
Kennis wordt opgebouwd van geavanceerde airframe- en motormaterialen die worden gebruikt in de nieuwe wapensystemen van Defensie, inclusief de kenmerken die
van belang zijn voor schade- en ongevallen-onderzoek.
Omschrijving

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
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consequenties voor de instandhouding?
Realisatie, highlights 2019

Er is kennis ontwikkeld over:
(1) Nieuwe reparatiemethoden voor composiet en hybride constructies. Als demonstratie van de mogelijkheden die film adhesives bieden wordt met deze technologie een reparatie ontwikkeld van een zogenaamde patch repair in een koolstof
versterkt paneel. Het te repareren gebied is in kaart gebracht met een 3D-scanner
en de geometrische informatie is gekoppeld aan de resultaten van een ultrasone
C-scan inspectie. Op basis daarvan is de aanwezige schade in het paneel uitgefreesd en is een reparatiepatch ontwikkeld. In 2020 zal de patch worden gefabriceerd en aangebracht, waarna het paneel wordt beproefd op sterkte.
(2) Hoge-temperatuur BMI-composieten. Dit soort materialen komen voor in het
airframe en de motor van de F-35. In 2019 is een testopstelling ontwikkeld en zijn
coupons vervaardigd die in 2020 zullen worden beproefd op vermoeiing in combinatie met hoge gebruikstemperaturen.
(3) 3D-printen van vliegtuigmaterialen. In 2019 is verder onderzoek gedaan naar het
printen van magnesium dat versterkt is met keramische (silicium carbide, SiC)
deeltjes. Dit zogenaamde metal-matrix composiet bleek inderdaad veel sterker
dan gewoon magnesium. Wel moet het gebruikte SiC poeder fijner zijn dan gebruikt in het onderzoek, om porositeiten te voorkomen.
(4) Radar-absorberende materialen. In 2019 is gewerkt aan een model voor de correcte bepaling van de macro-elektromagnetische eigenschappen (vnl. permittiviteit) van typisch radarabsorberend composiet materiaal. Variaties zijn uitgevoerd
met het aantal en de lengte van de koolstof-vezels om het effect op de eigenschappen van het materiaal te bepalen.

3D-geprinte Mg-SiC proefstukjes

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur

Relaties met klanten/gebruikers

•
•
•
•
•
•

Wetenschappelijke artikelen

-

Air Force Research Laboratory (AFRL), USA
TU Delft, computational science group
European Defence Agency (EDA), Materials CapTech
NATO Science & Technology Organization (STO), AVT-266
Directe klant/gebruiker: Ministerie van Defensie
Mogelijke spin-off (met uitzondering van werk met betrekking tot radar- absorberende materialen): Fokker Aerostructures, andere vliegtuigfabrikanten en/of gebruikers (civiel en militair).

4.5.2 - IML-werkpakket 2: System Health Monitoring & Smart Hangar Technologies
Looptijd
01-01-2018 – 31-12-2021
Samenvatting
Kennis wordt opgebouwd van nieuwe on-board en off-board genetwerkte en autonome sensoren, SHM-systemen, geautomatiseerde 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 verkleining van de
logistieke footprint tijdens uitzending?
Het onderzoek vindt deels plaats in het NLR “Smart Hangar” Living Lab.

Realisatie, highlights 2019

Er is kennis ontwikkeld over:
(1) Smart Hangar Technologies. In deze taak wordt samengewerkt met afstudeerders
van de NHL in Leeuwarden. In 2019 is gewerkt aan fotogrammetrie voor het 3Ddigitaliseren van objecten, incl. projecteren van gevonden schades op het model.
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GUI van de app voor het volgen van
gereedschappen

Prototype HUMS meetsysteem in
proefopstelling

Concept voor NDI op hybride constructie met LO coating

Deze technologie is van belang voor digital twins, crack-corrosie logboek, etc. Ook
is gewerkt aan een AR (Augmented Reality) trainingsapp voor het vereenvoudigen
van onderhoudstaken en het kunnen bieden van ondersteuning op afstand. Verder is een systeem doorontwikkeld voor het volgen van gereedschap in het onderhoudsbedrijf. Dit is essentieel voor de vliegveiligheid (er mag niets achterblijven in het vliegtuig). In het Living Lab wordt een prototype van een automatisch
tracking systeem ontwikkeld, gedemonstreerd en geëvalueerd, samen met MKB
Locus.
(2) HUMS of dynamic components. Een prototype HUMS (Health & Usage Monitoring
System) is ontwikkeld waarmee op basis van geluidsmetingen de integriteit van
draaiende delen zoals tandwielen en lagers bewaakt kan worden. Dit is gedaan
met goedkope sensors en een CPU-hardware. Een goedkope en generieke testopstelling is gebouwd waarmee het systeem (en evt. ook andere concepten) kan
worden beproefd.
(3) Advanced NDI & SHM. Er is een bijdrage geleverd aan het EDA-project “Advanced
Low Observable Coatings & Structures”. NLR kijkt hierin naar Niet-Destructieve Inspecties van hybride constructies met LO coatings. Verder zijn literatuurstudies
gedaan naar de toepassing van Ultrasonic Propagation Imaging voor 3D-geprinte
materialen. Deze contactloze NDI techniek leent zich voor volledig geautomatiseerde toepassing tijdens de productie en onderhoud van zowel metalen als composietcomponenten.
(4) Advanced repair technologies. In deze taak wordt aandacht gegeven aan innovatieve methoden voor de reparatie van metalen onderdelen met behulp van de relatief goedkope en eenvoudige Cold Spray-technologie. Onderzoek naar materiaaleigenschappen is echter nodig om de techniek op aerospace onderdelen toe te
kunnen passen. In 2019 is een reeks testen uitgevoerd om basiskennis over eigenschappen van Cold Spray reparaties op magnesium legering ZE41 en de aluminiumsoorten AA2024, AA6061 enAA7075 te verkrijgen. Dit zijn typische aerospace
materialen die gevoelig zijn voor corrosie en mogelijk met Cold Spray te herstellen
zijn indien er corrosie heeft plaatsgevonden. Zowel high pressure (HP) als low
pressure (LP) Cold Spray is toegepast in het testprogramma.

Onderzoek naar de kwaliteit van
Cold Spray reparaties

Knelpunten 2019
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In de demonstratieprojecten worden stagiairs en afstudeerders ingezet van de NHL in
Leeuwarden. Verder wordt samengewerkt met:
• Agency for Defence Development (ADD), Republic of Korea
• Universiteit van Twente
• MKB Locus
• NATO Science & Technology Organization (STO), AVT-305
• Directe klant/gebruiker: Ministerie van Defensie
• Mogelijke spin-off: Fokker Aerostructures, andere vliegtuigfabrikanten en/of gebruikers (civiel en militair). Met Finair wordt gesproken over toepassing van ARtechnologie.
• Bos MJ (2019). A viable opportunity for fielding an aircraft structural health monitoring system. In: AIAC 2018: 18th Australian International Aerospace Congress:
HUMS – 11th Defence Science and Technology International Conference on
Health and Usage Monitoring 2019: ISSFD - 27th International Symposium on Space Flight Dynamics. Melbourne: Engineers Australia, Royal Aeronautical Society,
2019: 801-809.
• Bos MJ, Rens CAM (2019). New Developments in the Health Monitoring of Aircraft
Structural & Dynamic Components. NLR-TR-2019-012.
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4.5.3 - IML-werkpakket 3: Prognostics
Looptijd
01-01-2018 – 31-12-2021
Samenvatting
Kennis wordt opgebouwd van fysische en stochastische modellen voor 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. Ook wordt inzicht verkregen in de
waarde die de toepassing van het digital twin concept kan bieden bij de instandhouding van vliegtuigen.
Omschrijving

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?

Realisatie, highlights 2019

Demonstrator van Digital Twin voor
F-16 levensduurbewaking.

Elektronenmicroscopie van initiatiepunten op het breukvlak
van proefstuk dat op vermoeiing
is getest. De scheur is geïnitieerd
vanuit het kunstmatige defect.

Er is kennis ontwikkeld over:
(1) Digital Twin concept. Een digital twin maakt het mogelijk om conditie-bepaald
onderhoud (CBM) te combineren met het gebruikelijke structural integrity proces,
met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van een risk-based, individual aircraft
tracking (IAT) raamwerk als vervanging van het huidige deterministische IAT
raamwerk met vaste onderhoudsintervallen. In 2019 is verder gegaan met de
ontwikkeling van demonstrators voor de T55 motor van de Chinook helikopter,
voor een onbemand helikopter systeem van het NLR en voor de vleugel van de F16. In samenwerking met de US Air Force Academy wordt in het kader hiervan ook
een F-16 aerodynamisch model ontwikkeld op basis van Reduced Order Modelling.
Andere onderzoeksactiviteiten in dit kader betroffen:
 Inzet van Blockchain voor het bewaken van data- en modelintegriteit.
 Geavanceerde dataopslagtechnieken.
 Toepassing van stochastische modellen voor Structural Risk Analysis (SRA); op
initiatief van NLR wordt momenteel een multinationaal programma georganiseerd voor de ontwikkeling van SRA brondata voor de F-35, samen met partnerlanden in dit programma.
(2) Verbeterde voorspelling van levensduur metalen componenten. In een internationaal consortium (met o.a. Embraer, Fokker, TU Delft) wordt onderzoek gedaan
naar verbeterde modellen van vermoeiingsscheur-groei in metalen componenten,
incl. het relatief onbekende gedrag van kleine scheuren en de invloed van thermische belastingen. Toepassingsgebieden zijn o.m. de levensduurbewaking van de
C-130 transportvloot van Defensie en vermindering van het voor certificatie benodigd aantal fysieke vermoeiingsexperimenten (i.s.m. DST-G.). Dit werk is gestart
in 2018 en loopt door t/m 2021.
(3) Stochastische analyses voor de bepaling van levensduur van componenten. Een
module is ontwikkeld voor het bestaande Reliability Analysis softwareplatform
RAP++ van NLR waarmee probabilistische Fail-Safety Damage Tolerance analyses
kunnen worden uitgevoerd, als aanvulling op de reeds bestaande optie van probabilistische Slow Crack Growth Damage Tolerance analyses. Hiermee kunnen
onderhoudsschema’s worden bepaald die een veel betere balans geven tussen
veiligheid en betaalbaarheid. De implementatie van deze optie is een wereldwijde
primeur en is goed ontvangen tijdens een presentatie op de USAF/ASIPconference in San Antonio in december 2019.
(4) Gedrag van niet-metalen onder operationele omstandigheden. Een literatuuronderzoek naar de levensduur van sealants en coatings onder operationele omstandigheden.

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur

• NATO Science & Technology Organization (STO), AVT-251 en -351
• NATO Science & Technology Organization (STO), AVT/ET-199
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Wetenschappelijke artikelen

•
•
•
•
•
•
•
•

International Committee on Aeronautical Fatigue & Structrural Integrity
TU Delft, Wärtsila, Fokker Aerostructures, Embraer
Defence Science and Technology Group (DST-G), Australia
Air Force Technology & Research Institute (Republic of Korea)
US Air Force Academy
Directe klant/gebruiker: Ministerie van Defensie
Wärtsila, Fokker Aerostructures, Embraer
Mogelijke spin-off: Fokker Aerostructures, andere vliegtuigfabrikanten en/of gebruikers (civiel en militair). Met Airbus wordt gesproken over Digital Twinapplicaties.
• Amsterdam E (2019). Effect of Crack Length and Reference Stress on Variable
Amplitude Fatigue Crack Growth Rate. In: proceedings of the 30th Symposium of
ICAF, the International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity, June 2-7, 2019, Krakow, Poland.
• Van Rooij MPC, Frink NT, Hiller BR, Ghoreyshi M, Voskuijl M (2019). Generation of
a Reduced Order Model of an Unmanned Combat Air Vehicle using Indicial Response Functions. Publ. in: Special issue of Journal of Aerospace Science and Technology.
• Grooteman F, Bos MJ (2019). Probabilistic Fail-Safe Structural Risk Analysis. Presentation at the USIP/ASIP Conference, San Antonio, TX, December 2019.

4.5.4 - IML-werkpakket 4: Maintenance Analytics & Innovative MatLog
Looptijd
01-01-2018 – 31-12-2021
Samenvatting
Kennis wordt opgebouwd van (i) de processen die nodig zijn voor nieuwe onderhoudsstrategieën zoals conditiebepaald onderhoud van airframe en mechanische
systemen van de 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 data- 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 PBL en CBM en de onderliggende methodieken zoals gebruiksbewaking,
SHM en PHM? Wat is het nut voor Defensie?

Realisatie, highlights 2019

Engine Condition Trend Monitoring

NLR’s onbemande helikopter, de
PH-1AA

78

Er is kennis ontwikkeld over:
(1) Big Data-technieken om de relatie vast te stellen tussen gebruik en benodigd
onderhoud. Er is een methodiek ontwikkeld voor Engine Condition Trend Monitoring (ECTM) waarbij op basis van grote hoeveelheden veelsoortige gebruiksdata afwijkende motorprestaties vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en
correctieve maatregelen tijdig kunnen worden getroffen (CBM). Verificatie van
de methodiek is gedaan aan de hand van bekende motorstoringen.
(2) Digital Twin demonstrator platform. Voor de demonstratie van de verschillende
technieken voor het verzamelen en verwerken van de vlucht- en gebruiksdata
waarmee een digital twin wordt gevoed, wordt gebruik gemaakt van een onbemand helikopter systeem van het NLR, de PH-1AA. Deze helikopter heeft een
maximale payload van 30 kg. Dit maakt het een geschikt platform voor het uitproberen van technieken zoals ontwikkeld in andere taken. Hiertoe worden accurate mechanische en vliegmechanische simulatiemodellen opgesteld. In het
kader hiervan zijn in 2019 een reeks metingen gedaan met een speciaal ontwikkeld hogesnelheid camerasysteem waarmee de uit-het-vlak verplaatsingen van
de rotorbladen tijdens operationeel gebruik kunnen worden bepaald. Hieruit
konden uiteindelijk de eigen-frequenties van de draaiende rotorbladen nauwkeurig worden afgeleid. In 2020 zal deze informatie worden gebruikt voor de validatie van de numerieke modellen.
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(3) Continuous airworthiness of aging systems. Deelname aan NATO/STO werkgroep AVT-275 “Continuous Airworthiness of Aging Systems”. Hierin wordt een
‘best practices’ document geschreven m.b.t. de instandhouding van vliegtuigen
en helikopters. De NLR bijdrage bestaat uit de gedocumenteerde ervaring met
het corrosiemanagement van de NH90 en de binnen het vermoeiingstestprogramma op de F-16 vleugel ontwikkelde methodiek voor levensduurverlenging.
Hieraan is in 2018 en 2019 gewerkt. Het handboek zal worden uitgegeven in
2020.

Experimentele bepaling van de eigenfrequenties van de rotorbladen tijdens
gebruik

Simulatie van experimentele testopstelling voor RCS metingen

(4) Effect of Damage & repairs on RCS of stealth aircraft. Onderzoek wordt gedaan
naar methodieken om RCS-analyses (radar cross-section) van vliegtuigen voorzien van ferromagnetische coatings uit te voeren. Voor een succesvolle introductie van de F-35 in Nederland is kennis nodig over instandhouding van de radarsignatuur, en 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. In 2018 zijn schademodellen ontwikkeld en zijn
simulaties uitgevoerd om het effect van schade op de radarsignatuur te kwantificeren. Hieruit bleek het effect van schades gering. Dit was onverwacht en in
2019 zijn additionele simulaties uitgevoerd met meerdere en andere radarfrequenties, waarbij ook gekeken is naar de zogenaamde high resolution range
profiles. Ook hierbij is weinig effect geconstateerd.
(5) Helicopter readiness & system integrity. Het Rotorcraft Structural Integrity Program is de tegenhanger van het door de USAF ontwikkelde ASIP – MIL-STD1530D. RSIP zal een stempel drukken op de certificatie en het onderhoud van
helikopters. Bij de ontwikkeling van RSIP is gekozen voor een open benadering
waarin instituten, fabrikanten en operators samen met de US Army hun bijdrage kunnen leveren. NLR is sinds begin 2017 betrokken. De bijdragen van de verschillende partijen heeft in november 2018 geleid tot MIL-STD-3063. In 2019 is
gekeken welke delen van RSIP (m.n. tasks IV en V) geïmplementeerd kunnen
worden in de nieuwe platforms CH-47 MYII en AH-64E en op welke manier. Ook
is gesproken met de Defence Science and Technology Group in Australië over
verlenging van de samenwerkingsovereenkomst SA-013 op het gebied van instandhouding van helikopters.

Knelpunten 2019

Overdracht en gebruik van gegevens uit de USA wordt bemoeilijkt door de ITAR
regelgeving (International Trade in Arms Regulations). Dit is met name het geval
voor gegevens voor de F-35.
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NATO Science & Technology Organization (STO), AVT-275 en -303
US Army/AMRDEC
TU Delft
Defence Science and Technology Group (DST-G), Australia
Directe klant/gebruiker: Ministerie van Defensie
Mogelijke spin-off (met uitzondering van werk met betrekking tot radar- absorberende materialen): Fokker Aerostructures, andere vliegtuigfabrikanten en/of
gebruikers (civiel en militair)
Twee hoofdstukken in het ‘best practices’ document van NATO-STO AVT-275 Working Group on Continuous Airworthiness (conceptversies, het definitieve document
wordt in 2020 uitgegeven):
• Bos MJ (2020). Chapter 10 – Enhanced Wing Teardown in support of F-16 Structural Life Management. In: proceedings of STO-TR-AVT-275.
• ’t Hoen-Velterop L (2020). Chapter 6.5 – Corrosion Management using Environmental Sensor Data. In: proceedings of STO-TR-AVT-275.
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5 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.

A

Luchtvaartveiligheid

Het hoofdkennisgebied “Luchtvaartveiligheid” bestaat uit het volgende kennisgebied:


Luchtvaartveiligheid (AO.1.A)

Het Kennis als Vermogen-programma “Luchtvaartveiligheid” beslaat alle kennisontwikkeling die gericht is op het bereiken van verbeteringen van de veiligheid in de luchtvaart. Het programma is gericht op het ontwikkelen van kennis
en inzichten die op de lange termijn nodig zijn en niet snel en opgebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt bestaande kennis behouden die niet regelmatig gebruikt wordt, maar wel van strategische aard is. Bij het vaststellen van het
KaV-programma is rekening gehouden met de onderwerpen die in het Kennis voor Beleid-programma voor Luchtvaartveiligheid aan de orde worden gesteld. De onderwerpen die vanwege hun complexiteit typisch over een langere
periode ontwikkeld moeten worden, hebben betrekking op het ontwikkelen van modellen voor complexe sociotechnische 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;
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 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.
Projecten – A Luchtvaartveiligheid
A.1 Luchtvaartveiligheid

A.1 NLR-werkzaamheden
A.1 - Luchtvaartveiligheid
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Het KaV-programma luchtvaartveiligheid bestaat uit twee hoofdstromen;
deze zijn:
1. Organisational change;
2. Autonomie
Organisational change
Organisaties in de luchtvaart gaan steeds meer met elkaar samenwerken.
Hiermee ontstaan samengestelde organisaties die voor sommige aspecten
onder één beheersysteem gaan vallen. Een voorbeeld hiervan is een geïntegreerd veiligheidsmanagementsysteem, zoals dat op Schiphol is ingevoerd. Er
komt meer nadruk op het gebruik van data.
Ook binnen organisaties worden veranderingen doorgevoerd, bijvoorbeeld
naar aanleiding van veranderingen in risicomanagement of naar aanleiding
van de behoefte om de veiligheidscultuur in een organisatie te versterken.
Medewerkers worden ouder en de eisen die gesteld worden veranderen,
onder andere door de komst van nieuwe technologie en door de noodzaak
om meer samen te werken met andere culturen.
Focus van het programma ligt in 2019 op:
• het gebruik van data voor het ondersteunen van veiligheids- en impactstudies;
• het ontwikkelen van de capaciteit om interventies in organisaties te plegen, mogelijk door partnerships.
Autonomie
We gaan een toename zien van automatisering in Air Traffic Management,
op de luchthaven, in vliegtuigen en drones. Er zullen steeds meer systemen
deel gaan uitmaken van het luchtvaartsysteem die zelflerend zijn of zonder
menselijke interventie opereren. Hoe kun je als operator of overheid voldoende vertrouwen krijgen in de veilige werking? Hoe kun je als fabrikant
een betaalbaar proces van certificering doorlopen? Hoeveel risico is de maatschappij bereid te accepteren?
Er zal dus onderzoek gedaan moeten worden naar:
•
•
•
•

de processen en tools voor certificatie;
innovatie in training en in het ontwerp van de mens-machine interface;
systeemarchitecturen en ontwerp methodieken waardoor certificatie
vereenvoudigd wordt;
de mate waarin de samenleving vertrouwen heeft in deze technologie en
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dus bereid is om risico te accepteren.
Al met al zijn dit vraagstukken die los staan van de modaliteit (vliegen, varen,
wegvervoer), maar wel van belang zijn in de uiteindelijke succesvolle invoering.
Focus van het programma ligt in 2019 op:
In plaats van te kiezen voor een vast omlijnd onderzoeksplan voor vier jaar,
wordt ervoor gekozen om in de komende jaren nieuwe onderwerpen te verkennen en andere af te sluiten. Het resultaat moet zijn dat uiteindelijk zo
effectief mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van beschikbare middelen.
In de eerste anderhalf jaar worden de volgende activiteiten voorzien:

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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 Certificatie van autonomie;
 Roadmap-activiteit;
• Opzetten van een praktijk case.
Activiteiten hebben plaatsgevonden in de volgende projecten:
 OPTICS2: inventariseren van safety en security onderzoek in de luchtvaart en vaststellen van de barrières en prioriteiten
 SAFEMODE: opstellen van eisen voor database van human factors issues
in voorvallen en ongevallen. Starten van onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van text mining
 Autonomie: verkennen van de ontwikkelingen buiten de luchtvaart. Onderzoek naar de mogelijkheden van autonome inspectie met drones.
 UAM: onderzoek naar regelgeving m.b.t. veiligheid.
 Safety culture: verder ontwikkeling van de hulpmiddelen om cultuur te
beïnvloeden.
Er zijn formele samenwerkingen in het kader van het project “Observation
Platform for Technological and Institutional Consolidation of research in
Safety” (OPTICS2) met CIRA en DLR.
Voor het onderwerp autonome systemen zal de samenwerking gezocht worden met verschillende Nederlandse universiteiten, onder andere
TU Delft en VU.
Er is samengewerkt in het project SAFEMODE, met verschillende buitenlandse partners.
DeepBlue, EUROCONTROL, BAESystems, Eurousc, THL
-

De beschrijving van de NLR-werkzaamheden in het hoofdkennisgebied “Luchtvaartveiligheid” betreft een overall
weergave van de activiteiten in dit hoofdkennisgebied.
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B

Air Traffic Management en luchthavens

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


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



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



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

In dit hoofdkennisgebied wordt kennis opgebouwd en onderhouden waarmee de Nederlandse overheid, (inter)nationale luchtvaartsector en luchtvaartindustrie in staat gesteld worden om (inter)nationale ontwikkelingen op
het gebied van ATM en luchthavens te volgen, actief beleid te voeren en een bijdrage te leveren. Verschillende oplossingsrichtingen en de relevantie daarvan voor Nederland worden onderzocht en zullen een kennisbasis vormen voor
lange termijn beleidsontwikkeling. Bepalende documenten/ontwikkelingen zijn hierbij op nationaal gebied de Luchtvaartnota, de Luchtruimvisie en de discussies rondom de Alderstafel / Omgevingsraad Schiphol en internationaal SESAR, FABEC, Clean Sky, Flightpath 2050, Horizon 2020, EREA, ACARE en NextGen (FAA/NASA).
De ontwikkeling van nieuwe concepten voor luchtverkeersleiding, zowel en route als in de TMA (Terminal Manoeuvering Area) en op de luchthaven, geschiedt door de aard van het probleem voor een groot deel in Europees verband en
zal afgestemd zijn op het SESAR-programma en de ontwikkeling van FAB Europe Central. Voor kennisopbouw op langere termijn zullen overkoepelende thema’s zoals het energievraagstuk, de ontwikkeling in transportbehoefte en
passagierswensen en de continue innovaties in technologie en automatisering een belangrijke input leveren aan de
visie voor de toekomst van de luchtvaart en daarmee de richting van deze kennisopbouw.
Op de onderliggende drie kennisgebieden is in het verslagjaar kennis ontwikkeld voor de uitvoering van ontwerp,
prototyping, validatie, demonstratie en visualisatie van ATM-(deel)concepten/procedures, inclusief de hulpmiddelen
voor de verkeersleider die in deze concepten worden toegepast.
Projecten – B Air Traffic Management en luchthavens
B.1
Air Traffic Management en Luchthavens

B.1 NLR-werkzaamheden
B.1 - Air Traffic Management en Luchthavens
Looptijd
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-concepten/
procedures, inclusief de hulpmiddelen voor de verkeersleider welke in deze concepten worden toegepast.
Omschrijving
De specifieke onderwerpen voor kennisopbouw zijn gespecificeerd in de roadmap
“Seamless Mobility”. In 2019 gaat het onder meer om kennisopbouw op gebied van
ARTAS, Camera Surveillance, Terminal View, Passenger Demand Forecasting, Augmented reality in toren ,
Route Independent Charging, Airspace Redesign, Artificial Intelligence en Blockchain-technologie.
Realisatie, highlights 2019
Camera Surveillance: In 2019 hebben we op basis van AI technologie (DeepCC algoritmen) een Multi Target Multi Camera Tracking (MTMCT) omgeving opgezet. Deze
MTMCT omgeving is gebruikt om meerdere niet gekalibreerde camerabeelden te
analyseren om zodoende meerdere personen te kunnen (her)identificeren.
ARTAS:
1. Ontwerp van kandidaat INCS algoritmen;
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2. Levering van JDiff aan EUROCONTROL.
ARTAS: De ARTAS code is en wordt grotendeels buiten NLR ontwikkeld, wat vereist
dat NLR het been regelmatig bijtrekt.
TU Delft, DLR
LVNL, Luchthaven Schiphol, KLM, EUROCONTROL
 ICRAT (International Conference on Research in Air Transportation);
 ICNS (Integrated Communications, Navigation and Surveillance Conference).

De beschrijving van de NLR-werkzaamheden in het hoofdkennisgebied “Air Traffic Management en luchthavens” betreft een overall weergave van de activiteiten in dit hoofdkennisgebied.

C

Human Effectiveness

De mens blijft een belangrijke schakel in het luchttransportsysteem en in civiele en militaire luchtvaartoperaties. Van
de mensen die werkzaam zijn in de luchtvaart wordt een grote mate van flexibiliteit en adaptiviteit verwacht. Zij moeten tijdens hun werkzaamheden adequaat en snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en moeten
veelzijdig inzetbaar zijn op meerdere en nieuwe taken. In dit hoofdkennisgebied speelt de mens, als operator van
luchtvaart gerelateerde 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 en gevechtsleiders;



Operators van onbemande systemen;



Onderhoudspersoneel; en



Luchthaven- en grondpersoneel.

Het onderzoek richt zich op opleiding en training (O&T), modellering en simulatie (M&S), en de rol van de operator bij
gebruik van platforms/systemen (Operator Performance, OP). De opgebouwde kennis en technologie worden ingezet
bij: opleiding en training, modellering en simulatie, specificatie en evaluatie van systemen en platforms, definitie en
evaluatie van rollen en taakuitvoering van de operator.
Projecten – C Human Effectiveness
C.1
Informatie Gestuurd Optreden (IGO)-ontwikkeling: Human Factors
C.2
Virtual Humans in the Brabant Economy (VIBE)
C.3
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Advanced Next Generation Intelligent – Head Up Display (ANGI-HUD)
C.4
Training CLSK
C.5
Nachtwerk
C.6
Artificial Intelligence als Vermogen
C.7
Human Factors van remote sensing operations
C.8
Performance Based Training Technologies (PBT Tech)
C.9
F-35 Onderzoekssimulatie
C.10 Non technical domain of professional performance
C.11 EASA/EAMTC WG deelname
C.12 Simulator van de toekomst
C.13 HP assessment in ATC
C.14 EBT bij airlines
84
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C.1

NLR-werkzaamheden

Project C.1 - “Informatie Gestuurd Optreden (IGO)-ontwikkeling: Human Factors” is onderdeel van de Strategische
Ambitie 15 (zie sectie 1.6).
C.2 - Virtual Humans in the Brabant Economy (VIBE)
Looptijd
01-01-2018 - 21-12 2021
Samenvatting
Binnen het VIBE-project worden realistische, interactieve avatars (virtuele mensen)
ontwikkeld die effectief en efficiënt ingezet kunnen worden voor opleiding & training
binnen verscheidene domeinen zoals de zorg en de luchtvaart.
Omschrijving
Het NLR richt zich binnen het VIBE-project op onderzoek en ontwikkeling van dialoogmodellen gebaseerd op natuurlijke taalinteractie tussen mens en machine. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar optimale methodes voor Training Need Analysis (TNA) ten behoeve van training met avatars.
Realisatie, highlights 2019
Bereikte resultaten betreffen:
Kennis van state-of-the art technologieën op het gebied van simulatie van virtuele
mensen (o.a. spraaktechnologieën, dialoogmodellen, cognitieve modellen en sensormodellen).
Kennis van functionele en technische architecturen voor de ontwikkeling van humanin-the-loop (trainings) simulaties met virtuele mensen
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
Tilburg University en NHTV Breda University of Applied Sciences
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanIn het project wordt samengewerkt met MKB-bedrijven (als partners) en zorgpartijen
ten/gebruikers
(zowel partners als beoogde gebruikers). MKB-bedrijven zijn onder andere: Noldus,
Visionair3D, IC3DMedia en Bluetea. De zorgpartijen betreffen het Amphia Ziekenhuis,
het Spaarne Gasthuis en het
Máxima Medisch Centrum.
Wetenschappelijke artikelen
C.3 – Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Advanced Next Generation Intelligent – Head Up Display
(ANGI-HUD)
Looptijd
01-11-2015 - 31-08-2019
Samenvatting
Het ontwikkelen van een nieuwe Head Up Display (HUD) met industrie (Elbit & Dassault) waarbij het NLR door middel van rapid prototyping meerdere eyes-out innovaties ontwikkelt. Oog-interactie met de HUD maakt mogelijk dat een vlieger naar buiten kan kijken en tegelijk selecties kan maken.
Omschrijving
In 2018 is door het NLR aangetoond dat het principe van oog-interactie met de HUD
werkt. In 2019 worden de werkzaamheden afgerond waarbij onderzocht wordt in
hoeverre het concept ook bestand is tegen de dagelijkse praktijk in de cockpit, in het
bijzonder onder drukke en complexe omstandigheden. Deze werkzaamheden omvatten pilot-in-the-loop studies met complexere scenario’s en een human error analysis.
Realisatie, highlights 2019
In 2019 werd nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de eerder ontwikkelde interactieve HUD: flap en gear indicators. In een experiment op NLR’s APERO vluchtsimulator, werd het nieuwe concept vergeleken met een referentie bestaande uit de huidige
operatie met een niet-actieve HUD. Tien commerciële piloten namen deel aan het
experiment. Een student van de HvA heeft zijn afstudeerstage uitgevoerd waarbij hij
een ontwerp voor de interactieve HUD heeft gemaakt en geëvalueerd voor het taxiën
op vliegvelden. Van beide experimenten is een promotievideo gemaakt. De video van
het eerstgenoemde experiment staat op youtube (https://youtu.be/HU7jluJyq-s) en is
gepost op sociale media.
Knelpunten 2019
De samenwerking met één van de partners verloopt moeizaam. De activiteiten van
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C.4 - Training CLSK
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
C.5 - Nachtwerk
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving
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hen in het project blijven grotendeels onzichtbaar. Uit verschillende publicaties blijkt
dat deze partner NLR ideeën/concepten heeft toegepast in een HMD voor civiel gebruik.
Elbit, Dassault Aviation
-

Kennisopbouw ten behoeve van de NLR Strategische Ambitie: Intensivering partnerschap voor training met het CLSK & valorisatie andere defensie-overheden.
Het streven van de 5de Generatie Luchtmacht is om Opleiding Training en Gereedstelling (OT&G) meer adaptief te maken en informeel leren te ondersteunen. Deze nieuwe OT&G zal voor het merendeel met simulatie- en andere digitale middelen gerealiseerd kunnen en moeten worden. Dit zijn ook bij buitenlandse defensie-overheden
duidelijk waarneembare trends.
Om deze nieuwe generatie luchtmacht te kunnen blijven ondersteunen met hoogwaardige kennis binnen de gehele OT&G-levenscyclus is de volgende kennisopbouw
nodig:
 Methoden en technieken voor het analyseren en bepalen van een optimale
(maximaal effectieve) blend van digitale en simulatietrainings-middelen voor gegeven persoonlijk trainingsbehoeftes;
 Training en Simulatie als een Service: technologieën, architecturen en diensten;
 Training en Simulatie capability maturity modellen en portfolio rationaliseringsmethoden;
• Kosten/baten analysemethoden voor optimale investering in simulatiegebaseerde training.
- Inzicht in Elearning/Training EcoSystems (report + presentatie) => Kennis wordt
gevaloriseerd in DTP IDTEAM met KMSL en JIVC/JoinLucht
- Initiële RoI Methodology (xlstool + paper + presentaties) gerealiseerd => Kennis
methode gevaloriseerd binnen NATO SAS panel, DMO op diverse plekken en CLSK
(inzet bij AHO/MSMT en NH90 FMFT trajecten)
- Kennis MSaaS en toepassingen (presentaties en NATO MSG meeting / rapport bijdrages) => gevaloriseerd komend jaar in demonstrator voor CLSK ASWC
- Training Ontwerp Gids voor CLSK => wordt binnen CLSK verder uitgerold
AHO/AJO/ALTO
- Eerste integratie / testcase van FFI scheduling concept met PBT concepten NLR in
gezamenlijke tool
-

Aanleiding is NLR’s deelname aan het Kennisplatform Nachtwerk.
Het platform is vooral bedoeld voor kennisdeling met en vanuit de organisaties die
daadwerkelijk nachtwerk doen (KLM, Defensie, enz.).
Vorig jaar is een adviesrapport van de Gezondheidsraad gepubliceerd waarin gekeken
is naar de gezondheidsrisico’s van nachtwerk. Hierbij is een aantal vervolgvraagstuk-

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

ken geformuleerd. Binnen het platform loopt nu een initiatief voor het opzetten van
een studie die hierop aansluit.
De kennisopbouw richt zich op: 1) ontwikkeling van een survey methode,
2) onderzoek naar effectieve interventies voor nachtwerk in de luchtvaart: zowel
korte termijn interventies (power nap, blauw licht, e.d.) als lange termijn (weinig nog
over bekend, maar wel interessant, ook in het kader van de ‘houdbaarheid’ van ouder
wordende operators).

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Dit onderwerp sluit goed aan bij de NLR-roadmap “Effective and versatile operators” Fit-to-Operate Measures and Predictions.
Presentatie op Shiftwork conference
RIVM, TNO
Ministerie van Defensie, KLM, LVNL
-

C.6 – Artificial Intelligence als Vermogen
Looptijd
Samenvatting
Dit onderzoek heeft een overkoepelend karakter dat links legt met de belangrijkste
roadmaponderwerpen op de gebieden Opleiding en Training (O&T), Modellering en
Simulatie (M&S) en Operator Performance (OP) waarbij AI een prominente rol kan
spelen. Dit project onderzoekt in eerste instantie specifiek de probleemgebieden
binnen O&T, M&S en OP, maar de onderliggende methode is generiek en toepasbaar
voor andere afdelingen van het NLR.
Omschrijving
Het vakgebied AI heeft de laatste jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt, mede
door de opkomst van machine learning en big data.
Deze ontwikkelingen leiden tot veel potentiële applicaties binnen tal van toepassingsgebieden waarbij voorspelling, herkenning, detectie, analyse en generatie van beeld,
tekst, informatie, taal en gedrag een rol (kunnen) spelen.
Het doel van dit project is kennisopbouw over de ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden van AI binnen de kerngebieden van O&T, M&S en OP om tot een visie te
komen hoe AI ondersteunend kan zijn voor klanten en klantvraagstukken.
Werkzaamheden bestaan uit:

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
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Wetenschappelijke artikelen

• Overzicht van state-of-the-art AI-technieken;
• Analyse van de functies van AI, applicaties en toepassingsgebieden (generiek en
organisatie-specifiek);
• Constructie van een ondersteunend model en methode voor het ontsluiten van
AI-toepassingen binnen organisaties (AI als Vermogen).
Het resultaat van dit project betreft een model met bijbehorende methode met als
doel om een brug te slaan tussen AI technologieën enerzijds en toepassingen van AI
binnen organisaties anderzijds. De bijbehorende methode kan gebruikt worden als
hulpmiddel voor interne kennismanagement, consultancy en acquisitie op het gebied
van AI.
-

C.7 – Human Factors van remote sensing operations
Looptijd
-
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Samenvatting

Omschrijving

De op te bouwen kennis en methoden in dit project faciliteren verdere ontwikkeling
van vastgestelde producten zoals:
•
Objective Human Performance Assessment (OP);
•
Defining Human and Autonomy Roles (OP);
•
TNA & Training Design (O&T);
•
Operator Selection Support (O&T);
•
Life-Cycle Support and decisions (M&S);
•
Consultancy (M&S).
Projectvragen, aanpak en uitkomsten betreffen:
WP1: Human Factors in Remote Operations
Deelvraag: welke Human Factors-aspecten zijn relevant voor implementatie van
Remote Operations?
Aanpak: literatuurreview en validatieworkshop met CLSK.
Uitkomst: gevalideerd overzicht van Human Factors-aspecten die relevant zijn voor
de implementatie van Remote Operations.
WP2: Human Factors Interventions
Deelvraag: welke potentiele interventies bestaan er om de geïdentificeerde Human
Factors-problemen op te lossen?
Aanpak: toepassing HFIX om mens-, technisch-, omgevings-, taak- en organisatorische interventies te identificeren en de haalbaarheid van iedere interventie te evalueren. Toepassing van HFMEA om de impact van interventies te evalueren (uitgedrukt in een risk priority score).
Uitkomst: overzicht van haalbare en impactvolle Human Factors Interventies.
WP3: Human Factors integration in Remote Operations
Deelvraag: wat zijn de best practices op het gebied van Human Factors Integration
in Remote Operations?
Aanpak: conversie van bevindingen uit WP1 en WP2 naar een implementatieplan.
Uitkomst: Human Factors Integration-plan met best practices op het gebied van:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Staffing: required manning for remote operations;
Personnel: skills, abilities, and other characteristics (SAOCs) required by individuals to perform remote operations;
Training: addressing how to develop and maintain knowledge, skills, and abilities;
Human Factors Engineering: recommendations on how to integrate some of
the Human Factor challenges into system design;
Health Hazard: mitigating actions to prevent short- and long term health and
well-being problems from occurring;
Mitigating actions to avoid safety risks, arising from abnormal procedures and
operations.

Samen vormen de uitkomsten van de werkpakketten een basis om in de toekomst
een (quick)scan service te ontwikkelen waarbij organisaties inzicht krijgen in:
1)
2)
3)

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
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De impact van Remote Operations op Human Factors aspecten;
De meest geschikte interventies om de impact te minimaliseren;
Acties die ondernomen moeten worden om succesvol over te gaan naar Remote Operations.
Een start is gemaakt met het ontwikkelen van een geïntegreerde methodologie voor
het identificeren en mitigeren van human factors vraagstukken (risico’s) gerelateerd
aan MUM-T operaties.
Ministerie van Defensie - CLSK
-
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Project C.8 - Performance Based Training Technologies (PBT Tech) is onderdeel van de strategische ambities 17, zie
sectie 1.7.
C.9 – F-35 Onderzoekssimulatie
Looptijd
Samenvatting
Eind 2019 zullen de eerste F-35 vliegtuigen in Nederland arriveren.
Voor trainingsdoeleinden worden Full Mission Simulators aangeschaft.
Naast training is er behoefte aan onderzoek, zoals Concept Development and Experimention (CD&E). De Effects Based Simulator (EBS)-software die beschikbaar komt,
en gezamenlijk door CLSK en het NLR gebruikt zal worden, biedt hiervoor mogelijkheden.
Dit onderzoeksvoorstel beslaat de kennisopbouw die nodig is om tot een efficiënte
inzet en gebruik van de EBS-software - in een human-in-the-loop (HITL)simulatieomgeving - te komen voor onderzoeksdoeleinden. Ook wordt onderzocht
in hoeverre die omgeving kan worden ingezet voor (experimentele) training. Verder
kan de kennis gebruikt worden om (aanpassingen aan) de EBS-software aan te sturen. Bovendien wordt onderzocht hoe de EBS kan worden ingebed in een battle lab
omgeving en de verdere NLR- en Defensie (onderzoeks)simulatieomgeving.
Dit onderzoek is essentieel, omdat het de invoering op korte termijn betreft van een
nieuw wapensysteem (F-35) en bijbehorende simulatiesoftware.
Omschrijving
Bij CLSK en het NLR is er een behoefte aan een human-in-the-loop simulatie op basis
van de EBS-software die ingezet kan worden voor onderzoek.
Om echter tot een effectieve simulatiefaciliteit te komen, die kan voorzien in de
behoeften van CLSK en het NLR, is het nodig kennis op te bouwen.
De volgende vragen zijn hiervoor relevant: ‘wat zijn de mogelijkheden van de EBSsoftware?’:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

op het gebied van CD&E (op basis van de behoefte van CLSK)?
voor koppeling met andere simulatoren en simulatieomgevingen (inclusief
Live Virtual Constructive (LVC), Smart Bandits en 4th/5th gen koppeling)?
op het gebied van tactiekontwikkeling?
om doorontwikkelingen van de F-35 te evalueren en toe te passen in nieuwe tactieken?
voor familiarisatie met de F-35 (bijvoorbeeld Concept of Operations (CONOPS), Pilot Vehicle Interface (PVI));
voor eventuele trainingsbehoefte van CLSK met de EBS (bijvoorbeeld Red
Air of taaktrainingen)?
voor integratie in een bestaande battle lab omgeving?
voor koppeling met bestaande battle management, plannings- en debriefsystemen?
om te experimenteren/meten aan de mens op het gebied van operator performance (bijvoorbeeld ten behoeve van een gepersonaliseerde en effectievere training)?

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn essentieel voor de functionele en
technische eisen te stellen aan de simulatiefaciliteit en hoe deze ingericht moet
worden. Denk hierbij aan aspecten als:
1.

2.

3.

De benodigde hardware om te komen tot een effectieve simulator, bijvoorbeeld of een visual projectie met domes benodigd is en welk level of
fidelity nodig is voor de cockpit controls;
De benodigde mate van mobiliteit van de simulator, bijvoorbeeld het plaatsen in sensitive compartmented information facility (SCIF)- containers om
deployment naar missiegebieden mogelijk te maken;
Interoperabiliteit met andere simulaties en tools, zoals bijvoorbeeld een
89
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4.
5.

Realisatie, highlights 2019
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fighter controller werkplek, F-16 simulaties voor
mixed operations en de simulatie van intelligent computer generated forces;
Integratie van kennis en modellen beschikbaar op het NLR, zoals wapen- of
dreigingsmodellen (WEST), Smart Bandits, etc.;
Inrichten van de omgeving (gebouw / ruimte) waarin geopereerd wordt
met de EBS-simulator.

Het is van belang om kennis van de operationele systemen en capaciteiten van de F35 en de technische capaciteiten van de EBS te combineren en daarmee te komen
tot een simulatiefaciliteit, die voorziet in de behoeftes van CLSK en het NLR (zoals
CD&E, onderzoek, etc.).
Eerste versie van de EBS software ontvangen op het NLR, zodat de benoemde onderzoeksvragen getoetst kunnen worden.
Daarnaast is deelgenomen aan bijeenkomsten met andere (internationale) gebruikers van de EBS software, waar onder andere gesproken is over nieuwe eisen voor
toekomstige versies van de EBS software.
De eerste versie van de EBS software die is geleverd bevat nog niet de volledige
functionaliteiten, daarom kunnen nog niet alle onderzoeksvragen worden bekeken.
In toekomstige versies moet dit wel mogelijk zijn.
Norwegian Defence Research Establishment (FFI), JPO, SIMAF
Ministerie van Defensie
-

C.10 – Non technical domain of professional performance
Looptijd
01-01-2019 - 31-12-2022
Samenvatting
Naast de vakspecifieke expertise van operators en teams in de luchtvaart (vliegers,
verkeersleiders) worden de niet-technische aspecten van het werk en het werkklimaat meer en meer benoemd als een kritische factor voor succesvolle taakuitvoering binnen veiligheid kritische operaties. Het ligt aan de basis van excellent presteren, high reliability, veerkrachtige en lerende organisaties en safety cultuur. Ook in
de toekomst, met toenemende technologie en automatisering, nieuwe functies,
toenemend teamwork en toenemende eisen blijven niet-technische elementen
essentieel.

Omschrijving

Dit project richt zich op het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en kunde op
het gebied van non-technical domain of professional performance op individueel,
crew- en organisatie/cultuurniveau. Hiermee kan in de operationele praktijk (civiel,
ATC of militair) het non-technical domain of professional performance beter geduid
en doorgrond worden en effectiever ontwikkeld worden als integraal aspect van het
werk en het werkklimaat.
Binnen de opleiding en training van vliegers en verkeersleiders wordt sinds de jaren
‘90 gericht aandacht besteed aan non-technical skills op basis van gedragscriteria en
human factors modules zoals crew of team
resource management. Het non-technical domain of professional performance omvat echter meer, zoals ook te zien is in recente ontwikkelingen op het gebied van
startle & surprise training, constructief conflictmanagement (sweet spot of conflict),
‘good controllership’ (professionaliteit en discretionaire ruimte), safety/just culture,
safety 2 en high reliability organisaties.
Uit deze ontwikkelingen blijkt dat het non-technical domain of professional performance een integraal onderdeel van werk en werkklimaat is. Het niet- technische
domein is echter een multifacet concept met veel verschillende invalshoeken, ontwikkelingen en methodieken.
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Voor het project in 2019 ligt de focus op de ontwikkeling van:
• Overkoepelend concept/operationalisatie van het non-technical domain of
professional performance - vanuit bestaande en nieuwe ontwikkelingen en lessons learned (binnen en buiten het NLR) en het identificeren/aanbrengen van
onderlinge verbanden/kruiskoppelingen;
• Methoden en bouwstenen voor het meten, vaststellen en ontwikkelen van het
non-technical domain of professional performance in de operationele praktijk.

Realisatie, highlights 2019
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In 2020 en volgende jaren vindt een verdere verdieping en ontwikkeling plaats van
de bouwstenen naar tools en technieken en zal een doorvertaling gemaakt worden
over het hele spectrum van operational risks,
(safety) culture, training en opleiding en operator performance. Hiermee kan het
non-technical domain of professional performance gemeten, doorgrond en verbeterd worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en instrumenten.
De studie heeft het volgende opgeleverd:
• Verduidelijking van het niet-technische domein van professionele prestaties als
een integraal onderdeel van werk en de organisatie om een volwassen veiligheidscultuur tot stand te brengen
• Methodiek voor het verder identificeren van factoren, oorzaken en randvoorwaarden en het ontwikkelen van non-technical domein van performance
• Inventarisatie van mogelijke interventies voor het ontwikkelen en borgen van
veiligheidscultuur op iedere laag in de organisatie
Hoewel voor het ontwikkelen van de methodiek data is gebruikt uit safety culture
assessments, dient de methodiek nader getest en dienen geïnventariseerde interventies verfijnd te worden in use cases
ANSP’s, airlines
-

C.11 – EASA/EAMTC WG deelname
Looptijd
2019 Samenvatting
Betreft deelname aan Working Groups (WG) ten behoeve van kennisopbouw.
Omschrijving
Deelname aan de volgende Working Groups (WG):
- EASA FSTD Rulemaking Task
- RAeS International Flight Crew Training
- EAMTC
Realisatie, highlights 2019
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Deelname aan de volgende Working Groups (WG):
- EASA FSTD Rulemaking Task
- RAeS International Flight Crew Training
- EAMTC
N.v.t.
EASA, airlines
-

C.12 – Simulator van de toekomst
Looptijd
2019 Samenvatting
Binnen Next Gen Flight Simulator is gekeken naar hoe de toekomstige flight simula91
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tor eruit moet zien, of wat deze moet kunnen bieden. In eerste instantie lag de
focus op simulatie architecturen, maar al snel was de consensus dat hier geen holy
grail voor is te vinden. Je kunt allerlei simulatie architecturen verzinnen die 'next
gen' zijn, maar belangrijk is om rekening te houden met legacy systemen. Een layered architecture is hiervoor een oplossing, die gebruikt maakt van verschillende
gateways tussen de verschillende oplossingen om zo tot een architectuur te komen
die verschillende architectuur-backbones ondersteunt.
Om niet teveel focus op de technische implementatie te hebben, is verder gekeken
wat vanuit trainings-perspectief nodig is voor toekomstige generaties flight simulators. Op dit moment wordt veel getraind in highfidelity omgevingen, terwijl dit niet
altijd nodig is. Sommige taken vereisen namelijk niet altijd een hoog-realistische
trainingsomgeving en kunnen net zo goed getraind worden in een lager fidelity
omgeving. Hiervoor is binnen het NLR, in samenwerking met EASA, het CAPABLE
proces ingericht. Dit proces dient om de juiste trainingsomgeving te vinden bij de
gedefinieerde trainingstaak. Dit proces is echter puur theorie en niet in de praktijk
gebracht. Binnen dit project is daarom een test case gekozen waarin we CAPABLE in
de praktijk zouden brengen.
De test case bestond uit een missietraining voor F-16 piloten. Op bepaalde elementen uit deze training is het CAPABLE proces ingezet, waarmee een overzicht ontstond waar de simulatie qua technische eisen aan moest voldoen om een specifieke
stukje part-task training te kunnen aanbieden. Verschillende part-tasks gaven verschillende technische eisen. Om al deze verschillende part-tasks op één simulatoromgeving aan te kunnen bieden, zal een flight sim een hoog modulair gehalte moeten hebben. Op die manier kan je schalen in fidelity en dus ook in het gemakkelijker
voldoen aan de trainingsbehoefte.
Binnen het project is gekeken naar de mogelijkheden van een streaming oplossing,
waarbij het mogelijk is high fidelity sensoren/beelden te streamen naar een low
fidelity simulator. Hierbij dient de low-fidelity simulator als een input/output device,
en bieden de video-streams highfidelity context aan. Deze streaming oplossing is
een van de mogelijkheden om high en low fidelity flexibel te combineren.

Omschrijving

De gekozen specifieke use case voor uitwerking van deze oplossing is de Virtual
Cockpit in combinatie met de LPT (Longbow Procedural Trainer) trainer. Deze desktop trainer met een highfidelity avionica model voor de Apache, is hiermee als high
fidelity display generator gekoppeld met de Virtual Cockpit, die geen highfidelity
display functionaliteit heeft. De tool biedt hiermee high fidelity content in de Virtual
Cockpit die op zijn beurt een realistische omgeving biedt. De gegeneerde beelden
van LPT worden gestreamd naar de Virtual Cockpit waar de beelden weergegeven
worden in VR. Dus als de gebruiker op een knop drukt in de Virtual Cockpit, wordt
deze actie doorgezet naar de LPT, die dan context-afhankelijk de juiste weergave zal
genereren.
Achtergrond
Een duidelijk waarneembare trend in zowel de civiele als militaire
(vlucht)simulatiewereld, is een verschuiving van het toepassen van high-end trainingssimulatoren naar de meer middle-of-the-market simulatoren, hetzij standalone
of onderling gekoppeld. Deze nieuwe generatie simulatoren kenmerken zich door
het toepassen van nieuwe COTS immersieve virtuele interfaces met zowel hardware
als software, in combinatie met een modulaire architectuur gebaseerd op open
standaarden
Kennisopbouw
Om in de toekomst een goede kennispartner te kunnen zijn in zowel de civiele als
militaire (vlucht)simulatorwereld en wellicht een nieuwe eigen vluchtsimulatie ca-

92

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

pability op te bouwen voor R&D, is een betere kennisbasis alsmede begrip en overzicht van nieuwe toekomstige hard- en software architecturen die relevant zijn voor
nieuwe generaties simulatoren, noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om hierop
een eigen visie en concepten te ontwikkelen met kennispartners die voorzien in de
toekomstige behoefte van huidige en potentiële nieuwe klanten. Ook is het van
belang om hands-on ervaring en kennis op te bouwen met het gebruik van modulaire architecturen en middle-of-the-market hardware en de combinatie met o.a. AR
en VR. Flexibiliteit en hergebruik van bestaande componenten staan hierbij centraal
De volgende activiteiten zijn voorzien:
I.
Eerste inventarisatie business, user en systeem eisen aan toekomstige
architecturen voor (vlucht)simulatoren
II.
Eerste inventarisatie en analyse van COTS state-of-art hardware en software componenten en architecturen
III.
Ontwikkelen eigen visie en onderliggende concepten voor architecturen
voor nieuwe generatie (vlucht)simulatoren
IV.
Bouwen van een eerste technology demonstrator (met militaire uitstraling)
die de modulariteit t.a.v. architectuur en hard- en software aantoont
V.
Samenwerking met o.a. NL industrie , University of Cincinnati Aerospace
Engineering en Carlton University VSIM Centers
VI.
Deelnemen in het SISO Layered Simulation Architecture initiatief t.b.v. een
nieuwe common open standaard voor simulatie
Realisatie, highlights 2019
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• Een architectuur-opzet als ideaalbeeld van een modulaire en toekomstgerichte
simulator. Dit op basis van bestaande inzichten en next-gen behoeftes, zoals uitwisselbaarheid van componenten en het makkelijk kunnen inpassen van COTS onderdelen
• Training tooling/methodology: Om te komen tot een inzicht in welke fideliteit
nodig is voor het aanleren van bepaalde competenties en taken is samen met vliegers en M&S collega's het capable process toegepast en gevalideerd (comprehensive analysis process for aviation blended learning environments). Deze analyse heeft
user requirements opgeleverd voor M&S collega's die bruikbaar blijken te zijn voor
de verdere ontwikkeling van targeted en modulaire simulatiemiddelen. Belangrijk
leerpunt is dat dit process gezamenlijk doorlopen moet worden zodat het begrip en
de samenwerking tussen training- en M&S experts verbetert.
• Demonstrator van de mogelijkheid om onafhankelijke simulatiecomponenten te
combineren d.m.v. streaming video. Deze demonstrator combineert een avionicatrainer met een VR cockpit mockup, waarbij interactie van de piloot en reactie van
het systeem zijn geïntegreerd middels video streaming van de cockpit displays
• Presentatie op RAeS (Royal Aeronautical Society) conferentie "The Future Reality
of Flight Simulation" in juni 2019 in Londen, getiteld "Next generation flight simulator - Targeted fidelity"
• Het is lastig om een ideale architectuur te implementeren die overal rekening mee
houdt. Wel wil je een flexibele, modulaire opzet die rekening houdt met legacy
architecturen
• Gezien het budget is gekozen voor slechts één aspect: streaming video om visueel
georiënteerde componenten op een onafhankelijke wijze te kunnen integreren.
Defensie – CLSK, JIVC
-

C.13– HP assessment in ATC
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Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
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2019 Onderzoek naar nieuwe objectieve indicators en methoden voor realtime inzicht in
human performance van luchtverkeersleiders.
Assessment van luchtverkeersleiders in training en in de operatie is bij ANSP’s sinds
decennia gebaseerd op subjectieve data en methodieken en op competenties en
taken.
Met toenemende technologie en data in het ATM systeem en met nieuwe technologieën om aan de mens te meten is er een groeiende behoefte aan objectief, realtime en aantoonbaar inzicht in de human performance van verkeersleiders.
Na een verkenning van behoeften van ANSP’s in human performance data en assessment, is de focus gelegd op human performance assessment in ATC training.
Specifiek op de objectieve indicators voor verkeersafhandelingsstrategieen (simulator data, eye tracker data). Een klein verkennend experiment om verkeersafhandelingsstrategieën met objectieve indicators en methoden (eye tracker)meetbaar te
maken heeft plaatsgevonden in NARSIM bij trainees in de ATC radar cursus
• Verkenning van behoeften van ANSP’s (NATS, LVNL) in human performance data
voor assessment en learning analytics
• Verkenning van ontwikkelingen en inzichten op dit gebied bij TU Delft
• Ontwikkeling potentiele objectieve indicator(s)voor verkeersleidersexpertise
• Metingen in ATC radar cursus vormen input voor KAV Learning analytics 2020
• Ervaring met het kalibreren van de Tobii Eye Tracker 4C, het ontwikkelen van een
kalibratietool, een datalogger en live gaze point viewer in NARSIM
Geen toegang kunnen krijgen tot expert VKLs en operationele/ trainingsdata voor
het experiment
- Beperkingen in Tobii eye tracker
ANSP’s (training & human factors afdelingen)(NATS en LVNL)
-

Project C.14 - EBT bij airlines is opgenomen bij Strategische Ambitie 10 Airlines (zie sectie 1.4)

D

Milieu en beleidsondersteuning

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


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



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



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



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

Het hoofdkennisgebied kent drie pijlers die de duurzame luchtvaart ondersteunen:


Externe veiligheid;



Geluidseffecten op de omgeving;



Luchtverontreiniging.

De kennis wordt veelal met behulp van modellen en algoritmes verkregen. De modellen en algoritmes worden in een
vierde kennisgebied, softwaretechnologie, verder ontwikkeld. De kennisopbouw heeft een focus op de luchtvaart,
maar zal ook voor andere logistieke sectoren beschikbaar komen. Daarnaast zal er ook voor de energiesector kennis
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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.
Vanaf 2020 zal dit hoofdkennisgebied worden vervangen door “Duurzame Luchtvaartoperaties” en komen de onderliggende kennisgebieden te vervallen.

D.1 - Flight Data Service
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
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D.2 - Flight Data Service
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Door de jaren heen hebben meerdere partijen telkens de behoefte aan flight data.
Intern NLR is hier bijvoorbeeld behoefte aan waar op basis van dergelijke data – in
combinatie met andere databronnen - de operationele performance kan worden
geanalyseerd en modellen kunnen worden ontwikkeld om prestaties te voorspellen.
Deze data wordt ook gebruikt voor andere onderzoeken. Zo wordt ADS-B data gebruikt om het “karakter” van een start te bepalen en vervolgens tot een voorspelling
te komen voor een willekeurige start op basis van vliegtuig, bestemming en meteo.
Een tweede voorbeeld betreft het “labelen” van vluchten met milieuscores.
De flight track service vormt een randvoorwaarde om dit werk te kunnen uitvoeren.
Dit projectvoorstel sluit aan bij het Information Supremacy strategie thema. NLR heeft
een zeer goede betrouwbare research infrastuctuur, waar onze unieke onderzoeksfaciliteiten, tools en data in zijn opgenomen. Deze flight dataservice probeert de centrale databron te zijn voor het leveren van nauwkeurige flight track data, globale flight
track data als flight plan data. De flight data service zal vlucht data van verschillende
bronnen bevatten variërend van nauwkeurige ATC radar data, ADS-B data, vliegplan
data afkomstig van eigen NLR sensoren, externe partijen zoals luchtverkeersleiding,
luchthavens, Open Source community,en zowel civiel als militair. De Flight Data Service is de centrale plek om aangeschafte vlucht data in op te slaan, zodat deze voor
andere projecten kan worden hergebruikt.
In 2019 is de centrale service voorzien van ADS-B Raw data verwerking en opslag, met
het doel geen bron data verloren te laten gaan. Tevens is een eerste stap gemaakt
met het ontsluiten van de opgeslagen vlucht data via REST API’s. Via deze API’s wordt
een applicatie –applicatie integratie mogelijk. Tevens heeft onderzoek en selectie van
benodigde server hardware plaatsgevonden, om in 2020 de Big Flight Data Service
verder in te richten.
Beperkingen in data opslag capaciteit. Dit wordt in 2020 opgelost door de aanschaf
van een server met grote data opslag mogelijkheden.
Ook KNMI is op de hoogte van de Flight Data Service ontwikkelingen, en heeft historische ADS-B radar data beschikbaar gesteld aan het NLR.
Onderzoeksinstellingen, ingenieursbureau’s
-

Binnen het project wordt voorzien in enkele strategische aanpassingen of ontwikkelingen van nieuwe inzichten t.a.v. enkele al dan niet reeds beschikbare softwareapplicaties.
In 2019 is er aandacht besteed aan aanpassingen aan Leas-it tbv ultrafijnstof, de ontwikkeling van QGIS-modules om woniningen te kunnen tellen binnen geluidcontouren
alsmede enkele kleine upgrades van de VCNS.
In 2019 is er aandacht besteed aan aanpassingen aan Leas-it tbv ultrafijnstof, de ont95
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wikkeling van QGIS-modules om woniningen te kunnen tellen binnen geluidcontouren
alsmede enkele kleine upgrades van de VCNS.
De opgeleverde tooling zal worden ingezet in (kennis-)projecten t.b.v. verschillende
klanten. De tooling zal niet als zodanig opgeleverd worden aan klanten, maar een
middel zijn dat ingezet wordt om klanten van advies te kunnen bedienen.
-

De ontwikkelingen in 2019 zijn uitgevoerd conform de in het Strategieplan gedefinieerde onderzoekslijn “Kwaliteit van
Leven”. En bestond uit de volgende activiteiten:
Sociaaleconomische adviezen
Met het project Sociaaleconomische Adviezen beoogt NLR (meer) inzicht te verkrijgen om beter in te kunnen spelen
op sociaaleconomische vraagstukken die gerelateerd zijn aan de luchtvaart. In 2019 heeft NLR een aanzet gegeven tot
het afbakenen van sociaaleconomische vraagstukken in de luchtvaart door het beantwoorden van de vraag: Wat zijn
sociaaleconomische aspecten? Door NLR-interne prioriteitsstelling zijn de werkzaamheden voor dit project zeer beperkt geweest en is deze vraag niet volledig beantwoord.
Geluiddemo Elektrisch Vliegen
In dit project is een geluidssimulatie ontwikkeld voor een elektrisch vliegtuig, namelijk de Pipistrel Electric. Doel van
deze simulatie is om beter inzicht te geven aan diverse partijen wat het verschil is tussen een vliegtuig met een reguliere brandstofmotor en een vliegtuig met een elektrische aandrijving. Met behulp van NLR’s Virtual Community Noise
Simulator kan een persoon in een Virtual Reality omgeving dit ervaren, waarbij zowel het vliegtuig als realistisch omgevingsgeluid wordt weergegeven, terwijl het vliegtuig via een 360 graden opname zichtbaar is gemaakt. Met het
resultaat kan deze nieuwe technologie op diverse plekken worden getoond en de voordelen van onder andere de
(gereduceerde) geluidsimpact van circa 10 dB(A) worden gedemonstreerd.
Visual Impact routes
In visual impact routes is verder ontwikkeld aan de Virtual Reality applicatie om luchtverkeer inzichtelijk te maken. Er
is de mogelijkheid toegevoegd om een bestaand verkeersscenario (fast-time) af te kunnen spelen, waarbij een duidelijk beeld ontstaat van de verkeersstromen van een bepaalde dag boven Nederland. Verder is het mogelijk bestanden
in te lezen om het huidig luchtruim te visualiseren, waarbij diverse luchtruimblokken kunnen worden aan- en uitgezet.
Dit geeft verbeterd inzicht waar vliegtuigen bepaalde routes vliegen en om bepaalde gebieden heenvliegen, of juist
lager of hoger moeten vliegen dan hun ideale vluchtpad. Een demonstratie van deze mogelijkheden is getoond aan de
stuurgroep luchtruimherziening van het Ministerie van IenW.
Kennisopbouw SAF
De huidige activiteiten op het gebied van SAF zijn geïnventariseerd en er is een plan ontwikkeld om verdere kennisopbouw op het gebied van SAF te realiseren. De gebieden waar onderzoek naar is gedaan in 2019 zijn: chemie van vliegtuigbrandstof, feedstocks voor biofuels, productiemethodes voor biofuels en carbon pricing.
Ook is een SAF conferentie in Brussel bezocht, is er contact gezocht met relevante partijen (SkyNRG) en zijn evenementen op het gebied van SAF in 2020 in kaart gebracht.
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Geluidsynthese en auralisatie
Begin dit jaar is door een PhD verder gewerkt aan eerste auralisatie op basis van windtunnelmetingen, specifiek aan
het selecteren van metrieken waarmee objectief kan worden beoordeeld hoe realistisch een auralisatie is in vergelijking met een opname uit de praktijk. Gedurende het jaar heeft de PhD zijn promotietraject afgebroken. Om het project voort te kunnen zetten is een nieuwe vacature opgesteld met als titel ‘Noise synthesis for new sustainable aircraft
concepts’. Hierbij is meer focus gelegd op het aspect van de nieuwe vliegtuigconcepten en wordt minder gekeken
naar het aspect van de stedelijke omgeving. In november is de nieuwe PhD begonnen. Binnen het project is, onafhankelijk van het promotieproject, kennis opgebouwd binnen de wereldwijde VASTCON auralisatie werkgroep, waarin
kennis wordt gedeeld over auralisatie technieken ten behoeve van het realistisch nabootsen van vliegtuiggeluid.

Urban Aircraft Noise
Door literatuuronderzoek werd duidelijk welke modellen er zijn en welke model in staat is om vliegtuiggeluid in een
stedelijke omgeving te voorspellen. Ook is het helder hoe de effecten van gebouwen ontstaan op geluid. Hierdoor is
het mogelijk om de resultaten van verschillende experimenten beter te analyseren en beoordelen. Er is van twee
verschillende scenario’s berekeningen gedaan met CadnaA. Deze scenario’s zijn in Buitenveldert en op de Zuidas. Het
vliegtuiggeluid is met de vliegtuiggeluidprocedures doc.29 en ICAN berekend. Hierbij zijn verschillende experimenten
uitgevoerd met deze twee vliegtuiggeluidprocedures. Uit de resultaten van de experimenten kan worden geconcludeerd dat doc.29 momenteel niet beschikt over de capaciteiten om vliegtuiggeluid in een stedelijke omgeving te berekenen. Terwijl uit de resultaten blijkt dat ICAN wel berekeningen in een stedelijke omgeving kan verrichten.

Grenzen aan de Groei
In het onderzoek is gekeken naar technologische ontwikkelingen, naar de implementatie van SAF’s en naar de effectiviteit van carbon offsetting (CORSIA) en emission trading (EU-ETS). Uit het onderzoek bleek dat alleen een volledige
toepassing van CORSIA en EU-ETS voldoende oplevert om een significante impact te hebben op de reductie van CO2emissies. Voor wat betreft de mogelijke technologische ontwikkelingen is er daarbij ook gekeken naar de TRL (Technology Readiness Level) van de verschillende technologieën. Het grootschalig gebruik van SAFs is mede afhankelijk van
het verder dalen van de kostprijs van deze brandstof en de benodigde forse infrastructurele ontwikkelingen.
Hoofdconclusie van het onderzoek is dat het aannemelijk is dat de luchtvaart ergens in de komende twee decennia
gaat krimpen om te kunnen blijven opereren in een warmer wordende wereld waarbij er steeds stringentere beperkingen worden gesteld aan CO2 uitstoot. Een tweede conclusie is dat de grootte van deze krimp in hoge mate onzeker
is door de onzekerheden in de technologische ontwikkelingen, het grootschalige gebruik van SAF’s in de luchtvaart en
de kostprijs van carbon.

E

Avionicatechnologie

Het hoofdkennisgebied “Avionicatechnologie” bestaat uit de volgende kennisgebieden:


Elektronicatechnologie (AS.1.A);



Avionicakwalificatie (AS.1.B).

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:
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Bestaande en toekomstige avionicasystemen en -architecturen;



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



Ontwikkeling van nieuwe sensoren voor toepassingen in avionicasystemen;



Certificatie van avionicasystemen;



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



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



Ontwikkeling van windtunnelinstrumentatie, -meetsystemen en -besturingssystemen;



Geavanceerde array-antennes voor luchtvaarttoepassingen;



Elektromagnetische analyse van avionicasystemen (en hun omgeving).

Projecten – E Avionicatechnologie
E.1
Hardware Space Applications
E.2
Avionics hardware technology
E.3
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Diode Die Fatigue Characterisation and Testing (DiDi-FaCT)
E.4
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Optimization of two phases cooling solution using micropump brick
(TOPMOST)
E.5
Distributed Real-time Automation and Control Host Multi-platform Executive (DRACHME)
E.6
Miniature Data Acquisition & Control System (miniDACS)
E.7
Software-Defined Radio (SDR)
E.8
Development of electric hybrid power train
E.9
Micropomp elektronica
E.10
Testing of Hydrogen Electric Technology for Aviation (THETA)
E.11
Elektromagnetische compatibiliteit en Antennes
E.12
H2020-project: Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)
E.13
Conformal Load-bearing Satcom Array Antenna Structures (CLSAAS)
E.14
Low Observable Technologies
E.15
Crosstalk boven Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP)
E.16
(Inclusief E.17 en E.18) Maintenance Engineering, Management & Technology
E.19
Horizon 2020 /SPACE Innovative Mechanically Pumped loop for ACtive Antennae (IMPACTA)

E.1

NLR-werkzaamheden

E.1 - Hardware Space Applications
Looptijd
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:
1. Regelelektronica voor thermische control systemen in kleine ruimtevaartuigen
zonder ITAR-restricties;
2. Miniaturisatie van meet- en regel elektronica ten behoeve van:
 Complexe windtunnelmodellen met roterende data/energie-overbrenging;
 Onbemande, geschaalde luchtvaartuigen.
3. Digitale signaalverwerking ten behoeve van:
 Radarsystemen (lucht- en ruimtevaart);
 Vervanging van verouderde analoge elektronica door digitale technieken.
4. Onboard signal processing in ruimtevaartuigen, op basis van ontwikkeling van
FPGA-technieken met toepassing in ruimtewaardige elektronica;
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5. Toepassing van commerciële elektronica in lucht- en ruimtevaart-toepassingen.

Omschrijving

Zowel de tendensen in de ruimtevaart (miniaturisatie van systemen met
realtime, digitale signal processing) 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. Elektronische data/signaalverwerking: De focus van de kennis ligt op de verwerking van data/signalen in de gehele keten, dus van meting door de sensor, verwerking in front-end elektronica, downlink van de data, processing van de data,
tot 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. Een specifiek element betreft de processing, bestaande uit een onboard gedeelte en een
onground gedeelte. Een flexibele verschuiving van deze processing tussen onboard versus onground is een belangrijk element.
2. 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 satellieten als basis dienen.
3. Kennisontwikkeling van “key technologies” in de ruimtevaartelektronica:
 High-speed data interfaces;
 Ruimtewaardige componenten;
 Ontwikkeling van ruimtewaardig gekwalificeerde FPGA-technologie.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

4. Ontwikkeling van prototypes en zogenaamde Engineering Models voor ruimtevaartsystemen, zoals onboard computer(s) en thermal control systemen ten behoeve van verificatie van prestatiemetingen.
Dit project is niet uitgevoerd vanwege budgetlimitering. Activiteiten zijn doorgeschoven naar 2020.
-

E.2 - Avionics hardware technology
Looptijd
Samenvatting
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.
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Omschrijving

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 contra roterende 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.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Het ontwikkelproces wordt ook toegepast voor avionicatechnologie. In het kennisgebied AS.1.A “Elektronicatechnologie” ligt de nadruk op het opstellen een hardware
systeemontwerp, detail(hardware)ontwerp, implementatie, verificatie, integratie, en
tenslotte validatie. Kennis met betrekking tot softwareontwikkeling en -kwalificatie
valt onder het kennisgebied AS.1.C “Vliegtuigsysteemontwikkeling”.
Dit project is niet uitgevoerd vanwege budgetlimitering. Activiteiten zijn doorgeschoven naar 2020.
-

E.3 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Diode Die Fatigue Characterisation and Testing (DiDi-FaCT)
Looptijd
Samenvatting
Afleiden van een vermoeiings/levensduurmodel voor diodes die gebruikt worden in
snel draaiende generatoren voor luchtvaarttoepassing.
Hiertoe wordt een testopstelling gerealiseerd die diodes onderwerpt aan mechanische en thermische belastingscycli en die voortdurend de elektrische eigenschappen
controleert.
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
één en ander veilig en betrouwbaar gerealiseerd worden, zonder dat het te zwaar
wordt? Een oplossing is de generatoren op hogere snelheid te laten draaien. Dat levert een hogere vermogensdichtheid op, maar belast ook zwaarder 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 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 vermogenselektronica-componenten 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.
Realisatie, highlights 2019
Het project is eind 2018 afgerond. DiDi-gerelateerde activiteiten in 2019 waren presentaties van de projectresultaten:
1. bij Thales Electrical Systems in Chatou, met als doel het inlichten van Thalesmedewerkers die niet direct bij het project betrokken waren over het doel en de resultaten van het project
2. bij de Clean Sky Spring Event, met als doel een breder publiek in te lichten over doel
en resultaten van DiDi.
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Thales Electrical Systems
-

E.4 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Optimization of two phases cooling solution using micropump brick (TOPMOST)
Looptijd
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. Betere
thermische controle geeft mogelijkheden tot betere prestaties en langere levensduur
van de gekoelde systemen.
Omschrijving
De drie technologie-demonstrators van het te ontwikkelen tweefase- koelsysteem
worden verder ontwikkeld en zullen omgevingstesten ondergaan.
Het doel is efficiënte en lichtgewicht componenten te ontwikkelen door gebruik te
maken van 3D metaal printen. Deze productietechnologie biedt een grote ontwerpvrijheid en de mogelijkheid om complexe inwendige structuren te vervaardigen.
Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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De 3 TOPMOST demonstrators die in 2018 waren geïntegreerd zijn succesvol getest.
Het lichtgewicht systeem van 2.5 kg kan tot 2.4 kW warmte afvoeren. Op één van de
TOPMOST demonstrators zijn salt spray, stof-, zand- en triltesten uitgevoerd. De systemen zijn aan Thales Avionics Electrical Systems geleverd. Deze heeft aangegeven
het systeem verder te willen ontwikkelen voor More Electric Aircraft toepassingen.
TU Delft
Thales Avionics Electrical Systems
Henk Jan van Gerner et al, “Lightweight Two-Phase Pumped Cooling System with
Aluminium components produced with Additive Manufacturing”, ICES 2019-01, 49th
Int. Conference on Environmental Systems, Boston, July 2019.

E.5 - Distributed Realtime Automation and Control Host Multi-platform Executive (DRACHME)
Looptijd
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 informatiemanagement-applicaties. De applicaties bevorderen respectievelijk verdere integratie in windtunnelmodellen, toepassing voor MROavionicatestsystemen en toepassing als informatiedistributiesystemen in (militaire)
netwerken van complexe systemen zoals simulatoren.
Omschrijving
De werkzaamheden omvatten de doorontwikkeling van DRACHME om op deze wijze
een generiek Facility Management System (FMS) aan te kunnen bieden.
Realisatie, highlights 2019

Uit oogpunt van productiviteit is het script-gewijs uitvoeren van een meet-, regel- en
dataverwerking proces vaak gewenst. De uit te voeren operaties worden dan in een
zogenaamd Test Automation Language (TAL) script vervat. Voor DRACHME is Python
geselecteerd als TAL. Om van Python als TAL gebruik te kunnen maken is een interface tussen Python en de DRACHME software kernel ontwikkeld, waardoor het door
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een operator of test engineer mogelijk is om via high-level commando’s in Python
DRACHME cluster applicaties aan te sturen.
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In veel gevallen is het niet gewenst dat de source code van de DRACHME software
kernel aan klanten wordt geleverd als onderdeel van een software applicatie. Daarom
wordt deze software kernel als binaire executable en library bij de applicatie gevoegd.
Dat is niet mogelijk als gebruik gemaakt wordt van GNU General Public License (GPL)
componenten, omdat de source van het resultaat dan met de distributie moet worden meegeleverd. Om dit toch mogelijk te maken zijn een aantal functies, die voorheen binnen DRACHME gebruik makend van GPL software waren geïmplementeerd,
vervangen door zo goed mogelijk equivalente delen die onder een BSD licentie gedistribueerd worden.
DNW, Airbus, Marinebedrijf
-

E.6 - Miniature Data Acquisition & Control System (miniDACS)
Looptijd
Samenvatting
Aan vliegtuigtechnologie-gerelateerde testbeds 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-interferentie-problemen. 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:
1. 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:
 Verdere miniaturisatie en uitbreiding van het aantal sensoren voor gebruik in
windtunnelmodellen;



Als basis voor toepassing in roterende modeldelen van windtunnelmodellen;
Uitbreiding met functionaliteit ten behoeve van flight test instrumentatie in
scaled aircraft models.

2. Integratie van DRACHME in miniDACS. DRACHME is een realtime software kernel,
specifiek ontwikkeld voor toepassing in een windtunnelomgeving, zowel in windtunnelmodellen als in de besturing van complete windtunnels;
3. 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.

Realisatie, highlights 2019
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Er wordt gestreefd naar integratie van deze onderdelen en het bereiken van een hoger TRL-niveau voor toepassing in operationele systemen.
Tot nu toe wordt een software applicatie op basis van DRACHME (zie E.5) geïmplementeerd op een computer. Ten behoeve van verdere miniaturisatie van miniDACS is
DRACHME op een demonstrator board geïntegreerd in een zogenaamde System-onChip (SoC) device. Dit device (een Xilinx Zynq IC) bevat een microprocessor en programmeerbare hardware. Op deze manier is het mogelijk om extra functionaliteit te
integreren in miniDACS zonder de noodzaak van gebruik van een externe computer.
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Airbus, Safran, DNW
-

E.7 – Software-Defined Radio (SDR)
Looptijd
Samenvatting
Software-Defined Radio (SDR) wordt in toenemende mate ingezet voor radiocommunicatie en ook voor radionavigatie. Ook voor direction-finding en lokalisatie 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 ILSontvanger (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 lokalisatie van interferentie. Hiermee is de haalbaarheid van dergelijke toepassingen in SDR aangetoond (Proof of Concept).
Met dit onderzoeksvoorstel wordt een verdere benutting en uitbreiding van de SDRkennis 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:
• 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, highlights 2019
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• Realisatie van SDR voor ontvangst en analyse radarsignalen.
De benodigde rekenkracht voor realtime analyse van de signalen is afkomstig van
een commercieel FPGA-platform;
• De ILS-ontvanger-applicatie implementeren op kleine, lichtgewicht hardware om
bijvoorbeeld het gebruik in drones mogelijk te maken.
Er wordt op dit gebied samenwerking gezocht met een universiteit.
Er is vergelijking uitgevoerd van FIR (finite impulse response) en IIR (infinite impulse
response) filters. Deze filters zijn bouwstenen van de digitale signaalverwerking in
veel SDR toepassingen. Een gebrek aan capaciteit is er de oorzaak van dat er maar
beperkte voortgang is geboekt.
Capaciteit.
Ministerie van Defensie en overheid (Politie, Agentschap Telecom).
-

E.8 – Development of electric hybrid power train
Looptijd
20-08-2018 – niet gedefinieerd
Samenvatting
Ontwikkeling van een Hydrogen Electric Power Train ten behoeve van de Gryphon
Multicopter.
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Omschrijving

De vluchtduur van elektrische vliegtuigen is beperkt door de opslagcapaciteit versus
gewicht van Li-ion batterijen. Alternatieve elektrische opslag- en generatiesystemen
zoals brandstofcellen worden wereldwijd bestudeerd voor allerlei toepassingen.
Om aan de vraag naar langere vluchtduren te voldoen heeft het NLR in 2018 een optimalisatiestudie uitgevoerd voor een hybride elektriciteitsvoorziening van 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
component- optimalisaties nodig zijn.
In 2019 is het doel om een prototype van een 5 kW (piek) waterstof- elektrische powertrain voor de Gryphon Multicopter te bouwen en te testen. Hierbij wordt onder
andere gedacht aan:
• Opstellen van specificaties voor een vluchtduur langer dan een half uur;
• Specificatie van de hardware:
o Lichtgewicht brandstofcellen, compressor en regelkleppen;
o Composiet hogedruk tank;
o Koelsysteem;
o Regelelektronica.
• Naspelen van vluchtprofielen;
• Onderzoek naar het toepassen van vloeibare waterstof (optioneel);
• Onderzoek naar het optimaliseren van de powertrain elektronica (optioneel).

Realisatie, highlights 2019
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Het resultaat is een laboratorium-prototype van de Hydrogen Electric Powertain voor
de Gryphon Multicopter. Optioneel zal een vluchtdemonstratie worden uitgevoerd.
Er is laboratorium-prototype van de Hydrogen Electric Powertain ontworpen, gerealiseerd en getest. Met de Multicopter is vervolgens een vluchtdemonstratie uitgevoerd
Door ontbrekende specifieke regelgeving hebben de veiligheidsaspecten meer uren
gekost dan geraamd.
TU Delft, Universiteit Twente
Nedstack en Holthausen en mogelijke interesse van Schiebel.
-

Testvlucht met de HYdrogen Drone Research Aircraft (HYDRA)
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E.9 – Micropomp elektronica
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
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Het MicroPump Controller (MPC)-project heeft als doel het ontwerp en de realisatie
van space-qualified elektronica voor aansturing van de
Multi-Parallel MicroPump (MPMP) die bij het NLR in ontwikkeling is.
Deze MPMP is a stapelbare piezo-pomp voor gebruik in thermische regeltoepassingen
in kleine satellieten.
Naast de ontwikkeling van een bruikbaar product is het tweede doel om bredere en
up-to-date kennis op te doen van het ontwikkeltraject voor space-qualified elektronica. De ontwikkeling van de MPC, volgens een aantal stappen via de 'model philosophy', resulteert in een zogenaamd
Engineering Qualification Model (EQM). Dit EQM is volledig gelijk aan het uiteindelijke
Flight Model (FM), maar er wordt geen gebruik gemaakt van kostbare gescreende
componenten.
Een Demonstrator Model (DM) is ontwikkeld met een zodanige componentenkeuze,
dat deze als basis voor een breed scala aan mogelijke ruimtevaartwaardige applicaties
kan worden toegepast. De DM is uitgebreid getest op set parallel geschakelde commercieel verkrijgbare micropompjes.
ISIS is betrokken bij ontwerpkeuzes van de elektronica
-

Demo versie van de Micro-pomp elektronica

Artist impression van de Multi-Parallelle-Micro-Pump

E.10 – Testing of Hydrogen Electric Technology for Aviation (THETA)
Looptijd
20-08-2018 – niet gedefinieerd
Samenvatting
Ten behoeve van het testen van Hydrogen Electric Powertrains werkt het NLR aan de
oprichting van een nieuwe faciliteit voor onderzoek naar waterstof-elektrische systemen voor de luchtvaart.
Omschrijving
THETA zal de komende jaren worden opgeschaald naar hogere elektrische vermogens.
In 2019 zal de focus liggen op het gebruik van waterstof in het laboratorium van het
NLR en het opschalen van de test bench naar elektrische vermogens tot 15 kW. Te
denken valt aan technische ondersteuning en het opstellen van de specificatie voor:
• Testapparatuur: flow meters, druk- en temperatuursensoren en
-elektronica;
• Een booster voor het laden van hogedruk waterstoftankjes;
• Elektrische weerstandbank;
• Software voor het naspelen van vluchtprofielen en duurproeven;
• Optioneel zal het (lokaal) fabriceren en toepassen van vloeibaar waterstof onder105
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zocht worden.
Realisatie, highlights 2019
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De uitkomst van dit project is de realisatie van een test bench tot 15 kW.
De Theta test bench is in 2019 opgeleverd. Er zijn testen uitgevoerd met een 750 W
elektrische weerstandsbank. Verder is er een booster aangeschaft en operationeel
gemaakt om waterstoftanks te vullen.
Door ontbrekende specifieke regelgeving hebben de veiligheidsaspecten van de Theta
faciliteiten meer uren gekost dan geraamd
TU Delft, (optioneel:) Universiteit Twente
Nedstack en (optioneel) Holthausen
-

Theta faciliteit
Elektrische weerstandsbank fuel cell vermogenstesten
E.11 – Elektromagnetische compatibiliteit en Antennes
Looptijd
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 Field (HIRF), bliksem). Om de industrie te ondersteunen bij het ontwerp van vliegtuig- en satellietsystemen worden daarom modellen ontwikkeld om EM-koppeling (overspraak/crosstalk)
tussen kabels te voorspellen.
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 (ANSP’s) 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.
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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.
Dit project is niet uitgevoerd vanwege budgetlimitering. Activiteiten zijn doorgeschoven naar 2020.
Universiteit Twente
Fokker Elmo, LVNL, NACO.
Resultaten van het EMC-onderzoek zullen worden gepubliceerd op de conferenties
“EMC Europe” en in het Journal “IEEE transactions on EMC”.

E.12 – Horizon 2020-project: Advanced Concepts for Aerostructures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)
Looptijd
15-06-2015 – 31-11-2020
Samenvatting
In het H2020 project ACASIAS zal onderzoek worden gedaan naar het reduceren van
het energieverbruik van toekomstige vliegtuigen door het verbeteren van de aerodynamische prestatie en door het mogelijk maken van de integratie van nieuwe efficiënte voortstuwingssystemen zoals
“Contra-Rotating Open Rotor” (CROR) motoren. De aerodynamische prestatie zal
worden verbeterd door de integratie van antennes in de structuur van het vliegtuig.
In het project zullen innovatieve structuurdelen voor het vliegtuig worden ontwikkeld
met multifunctionele eigenschappen. Deze structuurdelen zijn:
1.

Omschrijving

Een composiet paneel met ortho-grid verstijving voor de integratie van Ku-band
antennetegels ten behoeve satelliet communicatie;
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 flexibel Printed Circuit
Board;
4. Een Glare-paneel met een geïntegreerde VHF-communicatie-slotantenne.
Het NLR leidt WP1 waarin de eisen en specificaties voor de vier innovatieve structuurdelen worden opgesteld. Tevens worden criteria opgesteld waarop aan het eind
van het project de prestatie van deze structuren wordt beoordeeld.
In WP2 ontwikkelt het NLR een fabricagemethode om geautomatiseerd verstijfde
ortho-grid panelen te fabriceren 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. Hierbij zullen antenneelementen in de structuur geïntegreerd worden om de aerodynamische prestaties
van vliegtuigen te verbeteren.
Het NLR zal bijdragen aan het ontwerp van de SATCOM-antenne, rekening houdende
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met de elektromagnetische en thermische eisen.
In WP4 (Winglet with Integrated Antenna) is het NLR verantwoordelijk voor het uitvoeren van RF-testen op de winglet antennes.
In WP5 (Smart FML Fuselage Panel) is het NLR betrokken bij het ontwerp, modellering
en analyse van de geïntegreerde antennes met betrekking tot de mechanische en
elektromagnetische aspecten. Tevens zullen beschermingsmaatregelen voor bliksem
worden voorgesteld en zullen RF-testen worden uitgevoerd op de antennes. Het NLR
is betrokken bij de 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.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
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In 2019 zal het NLR bijdragen aan het fabriceren en testen van de innovatieve geïntegreerde antennes (VHF, L-band, Ku-band).
Het NLR zal specifieke productdetails fabriceren die door partner VZLU getest zullen
worden. Verder zal het NLR het ortho-grid paneel met geïntegreerde panelen fabriceren.
In januari 2019 werd een Mid-Term Review met de project-officer van de EU in Brussel gehouden. Hierbij werden de resultaten gepresenteerd van de Detailed Design
Review die in november 2018 werd gehouden. De Mid-Term Review werd naar tevredenheid van de EU afgesloten. Gedurende het jaar werden diverse technische meetings gehouden om de voortgang binnen de werkpakketten te bespreken. In 2019 is
voornamelijk gewerkt aan de fabricage van onderdelen voor de geïntegreerde antennes: een composiet paneel met geïntegreerde Ku-band antenne ten behoeve satellietcommunicatie (WP2) en een GLARE paneel met een geïntegreerde VHFcommunicatie-slotantenne en GNSS patch antenne (WP5). Deze onderdelen bestaan
enerzijds uit elementen, details en full-scale panelen voor de structurele testen en
anderzijds uit antenne-onderdelen zoals PCBs en flex-PCBs. Tevens werd plannen
geschreven voor het testen van de geïntegreerde antennes en de structurele onderdelen.
In juni 2019 werd een Test Readiness Review gehouden in Barcelona. Tijdens de meeting werd geconcludeerd dat nog niet alle onderdelen gereed waren voor fabricage.
Daarom werd in oktober 2019 een tweede Test Readiness Review gehouden in Amsterdam. De Test Readiness Review in Barcelona werd gecombineerd met een open
workshop “European Conference on Multifunctional Structures (EMuS)”voor geïnteresseerden uit de industrie en de wetenschap.
In september 2019 werd deelgenomen aan de 9e EASN International Conference over
“Innovation in Aviation & Space” in Athene (EASN is de European Aeronautics Science
Network).
In oktober 2019 werd deelgenomen aan de 40e ESA Antenna Workshop over “Antenna Developments for Terrestrial and Small-Space platforms”. Hier werden het design
en de resultaten met de eerste prototypes gepresenteerd. Leden van de Industrial
Advisory Boards namen deel aan de Test Readiness Review en aan de EMuS workshop.
In de loop van het project is een achterstand ontstaan in het ontwerp en fabricage
van de geïntegreerde antennes. Daarom is bij de EU een aanvraag gedaan om het
project met een half jaar te mogen verlengen. Dit verzoek werd goedgekeurd.
DLR, CIMNE, VZLU
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Fokker Aerostructures, Fokker Elmo, IMST, INVENT, Evektor, TRACKWISE,
L-Up
-

E.13 – Conformal Load-bearing Satcom Array Antenna Structures (CLSAAS)
Looptijd
Samenvatting
Het Agency for Defense Development (ADD) in Zuid-Korea voert onderzoek uit op het
gebied van “Conformal Load-Bearing Satcom Array Antenna Structures (CLSAAS)”. 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 (UAV). De 7de
Divisie van ADD (Structures Division) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
support structure voor de antenne en voor de radome. Ze worden hierbij ondersteund
door KOLON DACC COMPOSITE (ook uit Zuid-Korea). De 2de Divisie van ADD (Antenna
Division) is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Ku-band antenne. Deze divisie
wordt ondersteund door het bedrijf MTG (ook uit Zuid-Korea).
In het kader van het Memorandum of Understanding (MoU) betreffende “Certification of Composite Aircraft Structures” tussen ADD en het NLR, levert het NLR technische support en consultatie aan ADD op het gebied van “conformal load-bearing array
antenna structures for satellite communication”. Hiervoor heeft het NLR deelgenomen aan een aantal review meetings bij ADD:
1.
2.
3.
4.

Omschrijving
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Preliminary Design Review;
Critical Design Review 1;
Critical Design Review 2;
Test Readiness Review.

Aan het eind van het project (eind 2018 / begin 2019) zal het NLR elektromagnetische
testen uitvoeren op de door ADD ontwikkelde antenne.
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 antenneintegratie. Ten behoeve van NLR-interne kennisborging van de opgedane kennis voor
de toekomst flankeert het NLR de opdracht van ADD met kennisopbouwfinanciering.
De resterende werkzaamheden voor dit project (het uitvoeren van metingen aan de
door ADD ontworpen en gefabriceerde antenne) zijn uitgesteld tot 2020. In 2019 is
enkel een delegatie van ADD ontvangen om te overleggen over technologieontwikkeling voor multi-beaming met phased array antennes. Hiervoor is ook een bezoek gebracht aan het bedrijf IMST GmbH in Duitsland waarmee NLR al in diverse projecten
samenwerkt.
Geen
Agency for Defense Development (ADD)
-Geen

E.14 – Low Observable Technologies
Looptijd
-
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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 en onderhoud is EM-kennis van 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 SpitRing-Resonators. Deze modellen zijn gebruikt voor het ontwerp van samples en vervolgens heeft het NLR de radar-absorberende eigenschappen van deze samples geverifieerd.

Omschrijving

Als voorzetting wil het NLR onder andere meer kennis opbouwen over het onderhoud
van low observable materialen en structuren. Enerzijds is hiervoor RFmeettechnologie nodig, waarmee gecontroleerd kan worden of de EM-eigenschappen
van bestaande low observable materialen en structuren aan alle eisen voldoen. Anderzijds is technologie nodig om materialen en structuren die niet meer de gewenste
EM-eigenschappen hebben, te repareren.
In een voorafgaand project is een generieke radar-absorberende voorrand van een
vliegtuigvleugel ontwikkeld. Deze demonstrator is gebruikt voor het ontwikkelen van
kennis op het gebied van het fabricageproces van radar-absorberende structuren en
voor het valideren van elektromagnetische simulatietools die ook in hetzelfde proces
worden ontwikkeld. Hiertoe zijn enkele fabricagetesten uitgevoerd op kleinere schaal
en een bepaling van de elektromagnetische signatuur van de gehele structuur.
In het vervolg zullen specifieke RF-meetmethoden worden ontwikkeld voor de karakterisering van de EM-eigenschappen van stealth materialen en structuren. Er zullen
simulatietools worden ontwikkeld om een relatie te leggen tussen de EMeigenschappen van individuele onderdelen en de RCS van een compleet platform. De
meettechnologie kan worden toegepast op de bestaande radar-absorberende voorrand van een vliegtuigvleugel.
De simulatietools kunnen worden toegepast op een CAD-model van een Reaper UAV.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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Voor het repareren van stealth structuren zal een reparatiemethode worden ontworpen om de EM-eigenschappen te herstellen, terwijl mechanische en andere eigenschappen behouden blijven. De nieuwe reparatiemethode zal worden toegepast op
een demonstrator waarop op een gecontroleerde manier een schade wordt aangebracht. De EM-eigenschappen van de demonstrator zullen voor en na beschadiging en
na reparatie worden gekarakteriseerd om succesvolle reparatie te bevestigen.
Door een gebrek aan capaciteit zijn er vrijwel geen werkzaamheden uitgevoerd. Wel is
er een nieuw EDA project op het gebied van Low Observable materialen en technologie in voorbereiding. Dit project zal naar verwachting halverwege 2020 beginnen.
Capaciteit
Teijin Aramid, Ten Cate, Akzo Nobel, Fokker Aerostructures
-

E.15 – Crosstalk boven Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP)
Looptijd
01-02-2017 – niet gedefinieerd
Samenvatting
Crosstalk of overspraak tussen kabels is een belangrijk aspect voor de EMC van vliegtuigen. In moderne vliegtuigen worden onderdelen steeds vaker gemaakt van composiet. Deze materialen hebben heel andere elektrische eigenschappen dan bijvoorbeeld aluminium. Daarom moeten simulatietools voor crosstalk aangepast worden
om ook composiet onderdelen te kunnen modelleren.
Het NLR investeert in extra kennisontwikkeling naast de vraaggestuurde kennisont110
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wikkeling die strategisch met Fokker Elmo wordt uitgevoerd.
Onderzoek is nodig naar methodieken om structuren die niet perfect- geleidend zijn
en waar skin effect een belangrijke rol speelt, te includeren in transmissielijnsimulaties.
Nieuwe numerieke methoden worden door NLR onderzocht om effecten van transmissielijnen boven bijvoorbeeld CFRP grondvlakken te onderzoeken. Daarnaast wordt
ook gekeken naar modellen die de invloeden van het integreren van bekabeling in
CFRP kunnen simuleren.
In 2019 zijn grote stappen gezet in de modellering. Simulatieresultaten zijn nu vergelijkbaar met metingen en met resultaten die verkregen kunnen worden met commerciële software. Eind 2019 is er nog een extra meetcampagne geweest om voldoende
data te hebben om begin 2020 het model verder uit te ontwikkelen, en een publicatie
in IEEE Transactions on EMC te kunnen schrijven.
Daarnaast is in 2019 geëxperimenteerd met verschillende meetmethoden van overspraak, zowel boven meer conventionele grondvlakken van aluminium, als boven
CFRP. Hierover is een publicatie voor EMC Europe 2020 geschreven.
De gesimuleerde resultaten van de gecreëerde in-house modellen komen al erg goed
overeen met simulatie + meting. Echter blijft er een kleine mismatch aanwezig tussen
de simulatie modellen (zowel FEKO als in-house code) en meetresultaten. We zijn er
nog niet helemaal achter waar dit nou door komt, dus dat moeten we verder onderzoeken.
Universiteit Twente
Fokker Elmo
Journal: paper in IEEE Transactions on EMC is in 2020 gepubliceerd.

Projecten E.16/E.17/E.18 maken onderdeel uit van Strategische ambitie nummer 4. Zie sectie 1.2.
E.19 - Horizon 2020 /SPACE Innovative Mechanically Pumped loop for ACtive Antennae (IMPACTA)
Looptijd
2019-2021
Samenvatting
De satellietindustrie voor telecommunicatie ondergaat momenteel grote veranderingen. Er is een snel groeiende vraag naar grotere datastromen en meer flexibiliteit.
Daarom is er een grote vraag naar “Very High Throughput Satllites” (VHTS) die Tb/s
moeten leveren met grote, liefst wereldwijde, dekking. Dat is alleen mogelijk met
actieve phase array antenna’s. Dit vergt innovatieve koelsystemen die de hoge vermogens (13 kW) en hoge warmtedichtheden aankunnen tot wel 200 W/cm2. Conventionele technieken zoals Heat Pipes (HP) en Loop Heat Pipes (LHP) kunnen deze
warmtedichtheden niet aan en ook het grote aantal warmtebronnen kan alleen met
een Mechanisch gepompt tweefasen koelsysteem (2-MPL) die door middel van
verdampen van een koelvloeistof de actieve antenna’s kunnen koelen. Deze 2-MPL
systemen zijn complex en werden nog niet veel toegepast.
Het doel van het IMPACTA project is om een 2-MPL te ontwikkelen voor een actieve
antenna.
Omschrijving
Er wordt een 2-MPL demonstrator gebouwd (TRL6) en daarmee een belangrijke
bouwsteen voor de nieuwe generatie communicatiesatellieten.
Het consortium wordt geleid door AVS (Spanje). Het NLR verzorgt het systeemontwerp en het ontwerp van de accumulator.
Verder bestaat het consortium uit de onderzoeksinstituten (CERN en CEA) en de
MKB’s AVS en Diabatix die verantwoordelijk zijn voor de pomp en een specifiek verdamperontwerp op basis van AI. De eindklant in het project is ADS maar het innovatieve koelsysteem is bedoeld voor alle Europese en internationale klanten.
Realisatie, highlights 2019
Er is een concept systeemontwerp (preliminary design) van de 2-MPL gemaakt
waaronder de vloeistofselectie. Verder zijn er van kritische componenten (verdamper,
accumulator) prototypes gebouwd om de onzekerheden in het vervolgontwerp te
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minimaliseren. Hiervoor zijn meerdere testsystemen ontwikkeld waarmee de componenten zijn gekarakteriseerd. De Testen tonen aan dat zowel de vermogens als de
warmtedichtheden kunnen worden gehaald. In 2020 wordt het ontwerp verder gedetailleerd.
CERN (CH), CAE (FR)
Airbus D&S France, Bradford Engineering BV
-

2F-MPL System design simulation results demonstrating the evaporator temperature stability

F

Vliegtuigsystemen en vliegproeven

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


Vliegtuigsysteemontwikkeling (AS.1.C);



Vliegproefsystemen (AS.1.D);



Vliegoperaties (AO.1.B).

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.
Projecten – F Vliegtuigsystemen en vliegproeven
F.1
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification (SCALAiR)
F.2
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation
(NOVAiR)
F.3
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Optical Sensor System for Realtime Proprotor Flapping Angle Monitoring
(FLAPSENSE)
F.4
Certification Support - kennisontwikkeling
F.5
Flight Test Support - kennisontwikkeling
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F.1

NLR-werkzaamheden

F.1 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification (SCALAiR)
Looptijd
01-10-2016 – 31-03-2021
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
Sinds enige jaren werkt het NLR aan het SMARD-programma (“Scale Model Aircraft
Research & Development"); een vrij-vliegend schaalmodel wordt gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling op verschillende gebieden.
Het EU CleanSky 2 SCALAiR-project 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.
In 2019 zal de ontwikkeling en bouw van het geschaalde vliegtuig verder worden
afgerond, alsmede de eerste vliegproeven met het platform.
Hiertoe worden vliegers opgeleid, worden testplannen voorbereid en zal een incrementele vliegproef worden uitgevoerd.
Realisatie, highlights 2019
Een geschaald 1:8.5 model van de Airbus A320 is grotendeels ontworpen en de systemen voor het model zijn grotendeels aangeschaft of aangemaakt.
Knelpunten 2019
Het ontwerpen van het model heeft aanzienlijk meer inspanning en budget gevraagd
dan initieel ingeschat. Daardoor is de ontwikkeling vertraagd en zal het ontwerpen in
2020 worden afgerond en zullen dan ook de testvluchten plaatsvinden.
Samenwerkingsrelaties in de
TU Delft, Universiteit Twente
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanOrange Aircraft B.V.
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
F.2 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation
(NOVAiR) (zie ook: KvB HTSM Future Concepts – 1.5.1)
Looptijd
01-01-2016 – 31-12-2022
Samenvatting
De eerste versie van instrumentatie voor scaled-flight testing wordt toegepast tijdens
de eerste meetcampagne met een schaalmodel van een Airbus A320. Meetresultaten
worden verwerkt en instrumentatie wordt verbeterd in het kader van de tweede
campagne.
Omschrijving
In dit project wordt een radicaal nieuw vliegtuigconcept ontwikkeld op basis van hybride-elektrische voortstuwing. Daarnaast wordt er 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.
Instrumentatie die in 2018 is ontwikkeld wordt toegepast tijdens de eerste meetcampagne met het A320-schaalmodel. Hiervoor wordt ondersteuning geleverd.
Daarna worden meetgegevens verwerkt en geanalyseerd ten behoeve van de validatie van scaled-flight testing. Ook zal de instrumentatie worden verbeterd ten behoeve
van het verkrijgen van aanvullende resultaten tijdens de tweede meetcampagne.
Realisatie, highlights 2019
De instrumentatie is in 2019 samengesteld en getest en voor zover mogelijk zonder
vliegtuig gekalibreerd, onder andere in het Cessna Citation II research vliegtuig, op
een auto en in het laboratorium. De verwerking en analyse van meetgegevens ten
behoeve van de validatie van scaled-flight testing is voorbereid.
Knelpunten 2019
Integratie van de instrumentatie in het 1:8.5 A320 schaalmodel, een windtunnelcampagne en het uitvoeren van een meetcampagne is uitgesteld omdat het schaalmodel,
te realiseren in het SCALAiR project, vertraging opliep.
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TU Delft, ONERA, DLR, CIRA
Airbus, Curtiss Wright (ACRA Control)
-

NOVAIR Flight Test Instrumentatie voor het geschaalde A320 model
F.3 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Optical Sensor System for Realtime Proprotor Flapping Angle Monitoring
(FLAPSENSE)
Looptijd
01-09-2017 – 29-02-2024
Samenvatting
Het NLR zal tijdens het ontwerp bijdragen aan de vliegwaardigheid en de certificeerbaarheid van het te ontwikkelen sensing system voor de rotorstand van een Next
Generation Civil Tilt Rotor aircraft.
Omschrijving
Het NLR zal bijgedragen aan het testen van het systeem in een roterende testopstelling. In 2019 worden de eerste stappen ten aanzien van het ontwerp van de testopstelling gezet. Daarnaast wordt aan het ontwikkelproces van het systeem bijgedragen,
zodat het eindproduct vliegwaardig en certificeerbaar zal zijn.
Realisatie, highlights 2019
Samen met de Europese partners zijn verschillende meetconcepten geëvalueerd op
geschiktheid voor toepassing in de rotorhub. Daarnaast zijn de eisen voor het systeem
vastgesteld en is een conceptueel ontwerp van de testopstelling gemaakt.
Knelpunten 2019
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F.4 - Certification Support - kennisontwikkeling
Looptijd
Samenvatting
Klanten vragen advies over certificatietrajecten en -methodieken, ook voor deelcomponenten van vliegtuigen. Het NLR houdt deze kennis up-to-date.
In 2019 wordt daarom gewerkt aan:
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 Continued Airworthiness voor (grote) onbemande vliegtuigen;
 Certificatie-aspecten van een bemand autonoom systeem;
 Introductie van elektrisch vliegen in de NLR designorganisatie
(Research Aircraft Design Organization (RADO)).
Door het NLR ondersteunde (inter)nationale 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.
De onderwerpen in 2019 zijn:
 Continued Airworthiness voor (grote) onbemande vliegtuigen
In het kader van het NLR drones /RPAS-programma beschikt het NLR inmiddels
over verschillende kleinere en grotere onbemande platforms. De introductie van
(grote) onbemande vliegtuigen vergt een vergelijkbare aanpak als met grote vliegtuigen. De luchtwaardigheid van het systeem moet gewaarborgd kunnen worden.
Daarom gaat het NLR voor dergelijke systemen een Continued Airworthiness Management Organisatie (CAMO) opzetten om zo ervaring op te doen met alle certificatie- aspecten die bij het opzetten/runnen van een dergelijke organisatie komen kijken;
 Certificatie-aspecten van een bemand autonoom systeem
In het kader van het NLR-autonomieprogramma wordt de introductie van een autonoom systeem onderzocht (geen piloot of bestuurder aanwezig) wat mensen
kan vervoeren door de lucht (bijvoorbeeld de air taxi).
Door middel van onderzoek wordt onderzocht welke certificatie-aspecten bij een
dergelijk systeem komen kijken en wordt een concrete case uitgewerkt;

Realisatie, highlights 2019

 Introductie van elektrisch vliegen in de NLR designorganisatie (RADO)
In het kader van het NLR-programma voor elektrisch vliegen krijgt het NLR de beschikking over een elektrisch vliegtuig. Het is de intentie om met dit vliegtuig experimenten te gaan uitvoeren. Om dit mogelijk te maken wordt de Research Aircraft Design Organisation (RADO) uitgebreid met mogelijkheden om modificaties
aan dit elektrische vliegtuig te kunnen ontwerpen en goedkeuren. Hiertoe wordt
de regelgeving onderzocht en procedures ontwikkeld welke toegevoegd worden
aan de RADO.
 Continued Airworthiness voor (grote) onbemande vliegtuigen.
 Binnen ASTC richt het onderzoek zich op een vernieuwde organisatie structuur die
de huidige structurering aanvult met een extra postorder / discipline.
 Er is gewerkt aan een Bare-Bonnes RPAS CAME Quality manual welke is afgeleid van
de bemande luchtvaart en is aangepast voor de onbemande vliegsystemen in overeenstemming met de EASA basic Regulations en IL&T eisen zo ver die er zijn.
 Er is een Informeel samenwerkingsverband met JISTARC (Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando) 107 Aerial Systems Batterij
(107 ASBt) voor kennisdeling omtrent CAMO & beheer van onbemande vliegsystemen.
 Certificatie-aspecten van een bemand autonoom systeem
 Binnen ASTC richt het onderzoek zich op de praktische en theoretische aspecten
van de verificatie en validatie van autonome (luchtvaart) systemen, gericht op toekomstige certificatie van dergelijke systemen. Praktisch gezien is kennis opgebouwd
op het gebied van sensor technologie en de algoritmiek die autonome besluitvoering ondersteunt.
 Verder is gewerkt aan de praktische toepasbaarheid van realtime monitoring van
drones, en dan voornamelijk via run-time verificatie.
 In overleg met AOSI is gewerkt aan Use Cases om de onderwerpen verder uit te
werken en concreter te maken.
 Eén van de Use Cases waaraan gewerkt wordt is –is samenwerking met TenneT- de
inspectie van hoogspanningsmasten met behulp van autonome drones.
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 Introductie van Elektrisch vliegen in de NLR designorganisatie (RADO)
 met IL&T is gesproken over verruiming van de scope van de RADO, omdat het elektrische vliegtuigje onder CS-LSA valt, wat nog niet in de scope van de RADO zit.
Vanwege vertraging bij de aanschaffing is hier verder geen activiteit voor gebeurd.
-

F.5 - Flight Test Support - kennisontwikkeling
Looptijd
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 vliegproefinstrumentatie-oplossingen en -voorzieningen en natuurlijk de uitvoering van vliegproefprogramma’s gevolgd door data- analyse. In 2019 wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:

Omschrijving

• Elektrische voortstuwing van fixed wing RPAS;
• Testen van autonome systemen;
• Vliegproeven ten behoeve van all electric aircraft;
• Airborne jamming platform;
• Universal armament interface (JUANITA).
Het NLR beschikt over een optimale combinatie van kennis (technologie, eisen, processen) en faciliteiten (researchvliegtuig, certificatietools en vliegproef/testsystemen).
Om voor klanten een aantrekkelijk partner te blijven zal in 2019 gewerkt worden aan:
 Elektrische voortstuwing van fixed wing RPAS
In het kader van het NLR drones/RPAS-programma en het elektrisch vliegenprogramma zullen onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd worden om een grote
fixed wing drone (de OA60) te voorzien van een elektromotor. Alle aspecten om
te komen tot de realisatie en vliegproeven met een dergelijke configuratie zullen
worden onderzocht;
 Testen van autonome systemen
In het kader van het NLR-autonomieprogramma worden onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd van een klein autonoom systeem en worden specifiek de vliegproeven die hierbij nodig zijn onderzocht. Het is de bedoeling dat er verschillende
experimenten gedaan worden met verschillende systemen en dat steeds onderzocht wordt hoe de algoritmen functioneren en of er vertrouwen kan worden verkregen in het goed functioneren van deze algoritmen;
 Vliegproeven ten behoeve van all electric aircraft
In het kader van het NLR elektrisch vliegen-programma wordt onderzocht welke
parameters van belang zijn bij vliegproeven met elektrische vliegtuigen. Er wordt
ook uitgezocht welke instrumentatie nodig is om dergelijke parameters te meten
en welke ontwikkelingen eventueel nodig zijn om tot een optimale meetsuite te
komen. Daarnaast wordt gekeken welke toekomstige ontwikkelingen te verwachten zijn en wat de impact hiervan is;
 Airborne jamming platform
In het kader van Elektronische Oorlogsvoering wordt onderzocht in hoeverre het
mogelijk is om een eerder ontwikkelde jamming-suite aan boord van een (onbemand) vliegtuig te brengen om zo de stoorbron dichter in de buurt te kunnen
brengen van de target. Integratie-aspecten worden onderzocht en er zullen vliegproeven worden voorbereid en waar mogelijk ook al uitgevoerd;
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• Universal armament interface (JUANITA)
In 2018 is de eerste verkennende fase uitgevoerd om een complex wapen onder
een gevechtsvliegtuig te kunnen simuleren. In deze vervolgfase wordt het systeem verder uitgewerkt, zodat het aan een vliegproef onderworpen kan worden.
Elektrische voortstuwing van fixed wing RPAS
NLR neemt deel aan de EUROCAE werkgroep WG-113 Hybrid Electric Propulsion,
waarin NLR de subgroep leidt die architecturen voor deze vliegtuigen vaststelt.
Testen van autonome systemen
Samen met Tennet wordt onderzocht of een autonome drone ingezet kan worden
voor inspecties van de hoogspannings transport infra structuur.
Vliegproeven ten behoeve van all electric aircraft
Het aanschaf traject voor het Pipistrel elektrisch vliegtuig neemt meer tijd in beslag
dan verwacht. Dat heeft een impact gehad op deze activiteiten, die grotendeels zijn
doorgeschoven naar 2020.
Airborne jamming platform
Er zijn in 2019 met de DEAF (Digital Electronic Attack test Facility)suite geen vliegproeven voorbereid of uitgevoerd.
Universal armament interface (JUANITA)
Het JUANITA project heeft geen voortgang gekend. Men is wel gekomen tot een definitieve keuze voor de apparatuur deze is besteld.
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G

Defensie, Civiel luchtvaart industrie, Airbus, Curtiss Wright, Safran data systems.
-

Defensiesystemen

Het hoofdkennisgebied “Defensiesystemen” bestaat uit de volgende kennisgebieden:


Wapensystemen (AS.1.E);



Elektronische oorlogsvoering (AS.1.F);



Missieondersteuning (AS.1.G);



Militaire luchtwaardigheid (AS.1.H);



Systeemonderhoud en platformbeheer (AS.1.K).

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.
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Het zwaartepunt van de resultaten van dit programma ligt op analysemethoden ten behoeve van de tactische inzet
van vliegtuigen, de eisen te stellen aan zelfbeschermingsystemen en -middelen en de eisen aan toekomstige of verbeterde wapensystemen.
In het hoofdkennisgebied “Defensiesystemen” wordt kennis opgebouwd om Defensie in de toekomst te kunnen ondersteunen bij haar operationele taken; via het smart specifier, buyer, user principe.
Projecten – G Defensiesystemen
G.1
Weapon Engagement Simulation Tool (WEST)
G.2
Threat Reference Manual (TRM)
G.3
High Energy Laser (HEL) Lab
G.4
NLR Battlelab Use Cases
G.5
Counter drones
G.6
Technology Watch
G.7
Digital Electronic Attack test Facility (DEAF)
G.8
Low Observable (LO)-onderzoek
G.9
RF-classificatie en -identificatie
G.10 Passieve Radar
G.11 Ontwikkeling van moderne ICT-methoden in MissiePlanning en Debrief (MPD)
G.12 Automatische beeldherkenning voor debrieftoepassingen
G.13 Electronic Warfare Framework 2 (EWF2)

G.1 NLR-werkzaamheden
G.1 - Weapon Engagement Simulation Tool (WEST)
Looptijd
Samenvatting
Om Defensie ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen bij operationele en
technische vraagstukken wordt de simulatieomgeving WEST uitgebreid met zowel
nieuwe kinematische en guidance modellen als onder meer de simulatie van sensormodellen in zowel het radar als het Infrarood domein. Daarnaast wordt WEST verder
ontwikkeld als centraal onderdeel van het NLR Battlelab.
Omschrijving
WEST (Weapon Engagement Simulation Tool) is al jarenlang de standaard simulatieomgeving van het NLR voor de analyse van de prestaties van vliegende wapensystemen zoals geleide grond-lucht en lucht-lucht raketten (missiles), geleide bommen
en ongeleide raketten. Het gebruiken, onderhouden en door ontwikkelen van de
WEST simulatieomgeving is de laatste jaren van onschatbare waarde gebleken bij het
ondersteunen van Defensie.
De afgelopen jaren is de WEST uitgebreid met een simulatieomgeving waarin multiversus-multi engagements kunnen worden gesimuleerd. Met behulp van de NLR
Smart Bandits (CGF) Computer Generated Forces software zijn zowel de eigen (blue)
tactieken als tactieken van de tegenstander (red) verder geïmplementeerd. Er is verder gewerkt aan het implementeren van geavanceerde sensormodellen voor zowel de
wapensysteem zoekradar, doelvolgradar als de missile radar. Daarnaast zijn een aantal relevante radar tegenmaatregelen gemodelleerd. Tevens is er gewerkt aan het
implementeren van een simulatieomgeving waarin geavanceerde Imaging InfraRed
zoekkoppen kunnen worden gemodelleerd. WEST is verder ontwikkeld om te dienen
als het centrale onderdeel van het NLR Battlelab. Het NLR Battlelab is de omgeving
waarin concepten voor Air & Space Power en informatie-gestuurd optreden ontwikkeld, getest en geëvalueerd kunnen worden.
Realisatie, highlights 2019
In 2019 zijn de simulatieomgevingen voor een-versus-een en multi-versus-multi engagements samengevoegd. En zijn diverse nieuwe guidance methoden voor de geleide
wapens gemodelleerd. Ook is een volledig nieuwe methode ontwikkeld om geavanceerde zes graden van vrijheid modellen op een snelle en efficiënte manier te imple118
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menteren. Er zijn diverse nieuwe kinematische modellen geïmplementeerd waarbij
ook de modellering van de nabijheidssensor diverse nieuwe functionaliteiten heeft
gekregen. Op sensorgebied zijn er diverse specifieke geavanceerde Radar modellen
geïmplementeerd en is de scene generation op Electro Optisch gebied, die onder
meer nodig is voor de modellering van moderne Infrarood zoekkoppen, verder uitgebreid.
Defensie: CLSK, CLAS, CZSK, DMO
-

G.2 - Threat Reference Manual (TRM)
Looptijd
Samenvatting
Doel van dit project is het verder ontwikkelen van het Threat Reference Manual
(TRM) om deze ‘paars’ (Defensie-breed) in te kunnen zetten en om TRM-interfaces te
ontwikkelen die bij de diverse defensieonderdelen ingezet kunnen worden. Dit betreft
zowel TRM als eindproduct als om invoer buiten het NLR mogelijk te maken. Einddoel
is een ‘paarse’ 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
De behoefte aan data over dreigingen en eigen systemen wordt Defensie-breed onderkend. Er zal daarom zeer waarschijnlijk een centrale database worden ontwikkeld
die in principe alle Defensieonderdelen zal ondersteunen.
Dit project onderzoekt hoe de TRM-omgeving verder 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.
Bij deze centrale database met dreigingsinformatie is de opzet naar verwachting zodanig dat er een gezamenlijk deel is en voor een aantal user communities een eigen
gecompartimenteerd deel van de database. Daarnaast zal in de meeste gevallen de
front-end anders zijn voor de verschillende gebruikers, waarbij de huidige TRMgebruikers ook met de TRM-omgeving blijven werken (al dan niet in vernieuwde vorm
vanwege andere eisen in de server-omgeving).
Deze nieuwe database kan een ontwikkeling van de huidige TRM-database zijn of de
nieuwe database die door CZSK ontwikkeld gaat worden. In beide gevallen zal er veel
van de andere database worden overgenomen om verschillende soorten gebruikers
de juiste data te kunnen leveren.
Het aanpassen en gereed maken van de TRM voor deze ontwikkeling is van belang om
de huidige TRM-gebruikers te blijven voorzien van deze omgeving en de voordelen die
dat voor hen biedt.
Er zullen standalone versies van de nieuwe TRM beschikbaar moeten zijn voor bijvoorbeeld gebruik bij F-35 squadrons en voor het werken zonder netwerkverbinding.
Uit verschillende hoeken zal ook invoer voor deze database moeten worden verricht,
waaronder vanuit het NLR en zelfs op standalone versies. Een dergelijke invoer moet
in de toekomst automatisch te synchroniseren zijn met de database op de centrale
server.

Realisatie, highlights 2019

Een ander doel van dit project is onderzoek uitvoeren naar met welke al bestaande
databases de TRM moet gaan interfacen en hoe, en op welke wijze, gesynchroniseerd
kan worden met deze andere databases, zolang er nog geen centrale database is. Ook
interfaces naar plannings- en debrief-applicaties horen bij deze verbeterde integratie.
In 2019 is onderzocht hoe een oplossing met de SQL Server, die NLR gebruikt, beter
ingezet kan worden met betere prestaties voor gebruikers, die via een groter netwerk
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onderling verbonden zijn. Dit zal later voor TRM gebruikt kunnen worden, als de TRM
via een Stg Geheim netwerk aangeboden wordt aan de diverse Defensieonderdelen.
Voor deze toekomstige TRM toepasing is aangetoond dat de technische dataformulieren uit de MS Access Database direct in de Reader kunnen worden getoond.
Verder is een demo gemaakt waarbij de Reader data direct uit de SQL Server leest, en
niet via een MS Access database met gelinkte tabellen. Ook is een verkenning gedaan
om queries direct in de SQL Server te laten draaien en niet vanuit MS Access. Daarmee zal de performance beter worden omdat veel minder data over de lijn gaat.
Een deel van die toekomstige oplossing is het ontwikkelen van synchronisatietools die
elke TRM kloon met een andere kan laten praten. Hiermee is invoer op verschillende
locaties haalbaar. Dit is op kleine schaal getest en reeds geimplementeerd bij CLSK.
In de huidige TRM omgeving zijn enkele aspecten van de invoer en uitvoer versneld
en verbeterd, leidend tot meer productiviteit voor invoer.
Eerste pogingen voor een web-based oplossing gaf twijfels over de praktische haalbaarheid. Vooral het verzoek van Defensie om ook standalone te kunnen werken
maar tegelijkertijd zo min mogelijk te hoeven installeren (met admin rechten) geeft
een moeilijke combinatie met SQL Server en een lokale webserver.
Ministerie van Defensie/CLSK, Defensieonderdelen (CLAS, CZSK)
-

G.3 – High Energy Laser (HEL) Lab
Looptijd
Samenvatting
Het doel is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een High Energy Laser. Er zal
onderzoek worden gedaan naar verschillende beam steering technieken voor de HEL,
de prestaties voor het tracken van targets en het herkennen van de getroffen materialen van de targets aan de hand van de reflecties.
Omschrijving
Er zal onderzoek worden gedaan naar verschillende technieken om de vuurrichting
van de HEL aan te passen. Door gebruik te maken van de faciliteiten in het HEL Lab
zullen experimenten inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van beam
steering methoden. Ook de gevolgen voor de kwaliteit van de laser beam worden
hiermee in kaart gebracht.
Door de opgebouwde kennis van beam steering technieken toe te passen op bewegende targets kan de prestaties van een bepaalde techniek worden bepaald. De resultaten zullen nuttig zijn om eisen te stellen aan ontwerpen van toekomstige laserwapensystemen.
Additioneel kan er onderzoek worden gedaan naar het herkennen van getroffen materialen aan de hand van reflecties. Deze opgedane kennis zal gecombineerd met
beam steering en target tracking mogelijkheden bieden om targets op de zwakste
punten te treffen.
Realisatie, highlights 2019
Het project is niet in 2019 uitgevoerd. Er zijn andere prioriteiten gesteld a.g.v. de
beperkte financiële middelen.
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G.4 - NLR Battlelab Use Cases
Looptijd
Samenvatting

120

Het NLR Battlelab zal invulling geven aan vraagstukken op het gebied van Concept
Development & Evaluation (CD&E). Hiertoe zal de komende jaren op basis van zoge-
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G.5 - Counter drones
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

naamde Use Cases gebruik worden gemaakt van het Battlelab. Met de ontwikkeling
van deze Use Cases is reeds in 2018 begonnen.
Het NLR Battlelab zal invulling geven aan vraagstukken op het gebied van CD&E, zowel
op tactisch als op operationeel. Het NLR Battlelab sluit daarbij direct aan op een CLSKbehoefte 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. Een NLR Battlelab zal invulling geven aan
vraagstukken op het gebied van CD&E. Door 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. De komende periode (2019-2021) zal op basis van zogenaamde Use Cases gebruik worden gemaakt van het Battlelab. Hiermee is in 2018
reeds begonnen.
De geplande werkzaamheden voor 2019 – het uitwerken van een aantal Use Cases –
hebben niet plaatsgevonden a.g.v. andere prioriteiten. In plaats daarvan is er een
beperkte evaluatie gemaakt de van set-up en opbouw van de CD&E oefening “Spartin
Windmill” van CLSK, gehouden in november 2019. Dit ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het NLR Battlelab Cerebro.
Er is een beperkte evaluatie gemaakt de van set-up en opbouw van de CD&E oefening
“Spartin Windmill”, gehouden in november 2019.
Defensie: CLSK, CLAS, CZSK, DMO
-

14-05-2018 – niet gedefinieerd
Maatregelen tegen RPAS-systemen zijn veelal nog technologisch onvolwassen,
schaars en duur. Tegenmaatregelen moeten bestaan uit gelaagde mogelijkheden voor
snelle (realtime) detectie, identificatie, tracking en neutralisatie van vijandige RPAS.
RPAS-systemen worden in toenemende mate een onderdeel van onze samenleving.
RPAS-systemen zijn doorgaans eenvoudig te verkrijgen.
Door voortdurende en snelle technologische ontwikkelingen worden deze systemen
steeds geavanceerder en zijn zij eenvoudig aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Daardoor ontstaan ook toepassingsmogelijkheden voor gewelddadig gebruik
tegen zowel civiele als militaire systemen en personen. Maatregelen tegen RPASsystemen zijn echter veelal nog technologisch onvolwassen, schaars en duur. Daarom
is onderzoek nodig naar effectieve en betaalbare tegenmaatregelen voor zowel militaire als civiele toepassing. Tegenmaatregelen moeten bestaan uit gelaagde mogelijkheden voor snelle (realtime) detectie, identificatie, tracking en neutralisatie van vijandige RPAS waarbij collateral damage geminimaliseerd wordt. Dit onderzoek richt
zich op de methodieken en facilities die ontwikkeld dienen te worden om een keten
aan effectieve maatregelen te kunnen ontwikkelen, testen en evalueren.
De activiteiten vormen onderdeel van het nationale counter drone kennisopbouwprogramma, een strategische samenwerking tussen de Ministeries van Defensie
(MinDef) en Justitie en Veiligheid (MinJenV). Er wordt kennis opgebouwd over de vele
facetten van dronebestrijding en daarbij wordt de nationale dreigingsdatabase TRM
aangevuld. Een door het ministerie van I&W georganiseerde dilemmasessie en een
door MinDef georganiseerde counter drone Table Top eXcercise (TTX) met meerdere
dreigingsscenario’s zijn ondersteund. Er is bijgedragen aan een EUROCONTROL workshop gericht op de bestrijding van drones op en rondom vliegvelden en er wordt
deelgenomen aan EUROCAE WG-115 Counter drones.
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G.6 - Technology Watch
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Het programma wordt in gezamenlijkheid met TNO uitgevoerd.
Defensie (Joint Nucleus Counter UAS, CLAS, CLSK, CZSK, DMO), Nationale Politie,
NCTV en andere diensten waarvoor het C-UAS domein relevant is. Ook is er contact
met Schiphol en Brussels Airport
-

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. Een goede kennis van de mogelijke toepassing van deze nieuwe technologieën binnen Defensie is noodzakelijk om de ontwikkelen goed te kunnen
duiden.
Het doel wordt bereikt door het bijhouden van open bronnen en het bijwonen van
congressen en symposia. Het project is een NLR-breed onderwerp waarbij alle NLRdivisies kunnen aanhaken.
Mogelijke onderwerpen: plasma aerodynamic, combat ID, UAV fighting, hybrid rockets, fluidic thrust vectoring, quantum computing, artificial intelligence, hypersonic
vehicles and projectiles, imaging infrared, millimeter wave radar, nanotechnology, hitto-kill missiles, military spacecraft, additive manufacturing (3D printing), adaptive
cycle engine technology, morphing wings, cognitive radar, bistatic radar.
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Samen met studenten Kunstmatige Intelligentie van de Universiteit van Amsterdam is
er beperkt onderzoek gedaan naar de praktische bruikbaarheid van zogeheten webcrawling technologie voor het verzamelen van open bronnen informatie over specifieke systemen, met verwerking van de verkregen data naar een database door middel
van geautomatiseerde natuurlijke taalverwerking. Er is daarnaast beperkt onderzoek
gedaan naar het effect in het verhogen van de betrouwbaarheid van classificaties,
door het gebruik van clustering algoritmen in het combineren van de bevindingen van
meerdere deep learning classifiers die in verschillende delen van het spectrum naar
één en dezelfde scene kijken.
Tevens is er beperkt onderzoek gedaan naar de toepassing van relatief eenvoudige
beeldbewerkingsfuncties op een synthetisch gecreëerde trainings-set voor deep learning classifiers, met als doel om de trainingsset zodanig te augmenteren dat een resulterende getrainde classifier beter presteert in het classificeren van echte (niet
synthetische) beelden.
-

G.7 - Digital Electronic Attack test Facility (DEAF)
Looptijd
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. Speerpunt hierin is de ontwikkeling van een testfaciliteit voor state-ofthe-art tegenmaatregelen: Digital Electronic Attack test Facility (DEAF)
Omschrijving
DEAF maakt gebruik van high-end RF en Software Defined Radio componenten om
Elektromagnetische signalen te kunnen ontvangen, analyseren, moduleren en te reproduceren ten behoeve van onderzoek op het gebied van Elektronische Oorlog Voering (EOV). Om DEAF relevant te maken voor kennisprojecten worden activiteiten
ontplooit op het gebied van Technology watch, Configuration development en em122
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bedded engineering. Recent wordt gekeken naar de inzet van SDR componenten voor
Hardware-in-the-loop EOV simulaties.
De technische configuratie van DEAF is in 2019 verder verfijnd en geschaald om stoortesten met Marine materieel uit te kunnen voeren en DEAF op afstand aan te sturen
(datalink). Daarnaast zijn maatregelen getroffen om DEAF te kunnen converteren naar
een payload die ingezet kan worden onder een Drone (t.b.v. een NATO experiment,
zie foto). Electronic attack routines en electronic support functies zijn ontwikkeld en
features aangebracht die dergelijke functie verder ondersteunen. Novel practices en
technologieën zijn verkend (wide open digital nyquist folding receiver, RF systems on
a chip, pulse de-interleaving)

Deelactiviteiten zijn afhankelijk van de (actuele) kennis of instrumentatievraag en
kunnen afwijken van de ingezette plannen.
DSTL-UK
Ministerie van Defensie, Thales NL, NATO
-

G.8 – Low Observable (LO)-onderzoek
Looptijd
Samenvatting
Het meten van LO signaturen en het effect van schade op de signatuur zijn belangrijk
voor LO onderhoud. De gebruikte ophanging van een LO voorwerp is erg belangrijk
omdat de ophanging niet (te veel) mag interfereren met het object. Daartoe is kennisopbouw gedaan naar de voor- en nadelen van verschillende support structuren
voor de positionering van een LO voorwerp ten behoeve van Radar Cross Sectie metingen. Metingen kunnen zowel in het “verre veld” als in het “nabije veld” gedaan
worden, waarbij de “nabije veld” metingen mogelijk makkelijker uit te voeren zijn. De
signatuur is in operatiën echter nodig in het “verre veld”. Daarom is onderzoek verricht naar verschillende methodes voor signatuurconversie van “nabije veld” naar
“verre veld” condities.
Omschrijving
Het meten van LO signaturen en het effect van schade op de signatuur zijn belangrijk
voor LO onderhoud. Het bepalen van LO signaturen in het “verre veld” kan op meerdere manieren, (1) via een buitenopstelling meten in het “verre veld”, (2) via een
binnenopstelling meten in het “verre veld” (zogenaamde compact range), (3) meten
in het “nabije veld” met conversie naar het “verre veld naderhand”. Voor al deze
verschillende meetmanieren is het van belang om een voorwerp met een Low Observable signatuur in de ruimte te plaatsen en te positioneren. Vanwege de lage signatuur is de ophanging erg belangrijk want er moet voorkomen worden dat de ophanging de daadwerkelijke signatuur beïnvloedt. Er is kennisopbouw gedaan van de ver123
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schillende support structuren voor plaatsing van een LO voorwerp ten behoeve van
Radar Cross Sectie metingen. De voor- en nadelen van verschillende support structuren zijn in kaart gebracht en beoordeeld. Verder is onderzoek verricht naar verschillende methodes voor de conversie van “nabije veld” metingen naar “verre veld metingen”. Dit is nuttig aangezien schades mogelijk in “nabije veld” gemeten worden en
de effecten daarvan in het “verre veld” moeten beoordeeld kunnen worden.
Near-field to far-field transformations for RCS measurements; LO target support
structures
CLSK/DO/AJO, DMO/VF-35, PM Woensdrecht
-

G.9 – RF-classificatie en -identificatie
Looptijd
Samenvatting
Onderzoek op het gebied van RF-classificatie- en identificatie-algoritmen.
Het gebruik van het RF-radarfrequentiespectrum wordt in toenemende mate complexer en voller.
Eén van de technieken om deze ontwikkeling te counteren is het gebruik van patroonherkenningsalgoritmen. Dergelijke methodieken kunnen worden gebruikt om
een zelflerend classificatie/identificatiesysteem voor RF-signalen te ontwikkelen. Zo’n
systeem kan vervolgens worden getraind om bekende en onbekende signalen te herkennen en te classificeren door middel van classifiers.
Omschrijving
Het gebruik van het RF-radarfrequentiespectrum wordt in toenemende mate complexer en voller. Moderne radarsystemen gebruiken technieken zoals staggering,
jittered Pulse Repetition Interval (PRI), frequentie hopping en zelfs adaptieve waveforms (cognitieve radar) waardoor het voor onder andere Radar Warning Receiver
(RWR)-systemen steeds lastiger wordt deze RF-signalen te detecteren en herkennen.
Low Observable (LO) radarsystemen maken gebruik van genoemde technieken om
hun zichtbaarheid te verkleinen.
Onderzoek op het gebied van RF-classificatie- en –identificatie-algoritmen die vervolgens toepasbaar is voor:

Realisatie, highlights 2019
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G.10 - Passieve Radar
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

124

• Inschatting van de capabilities van nieuwe RWR-systemen;
• Surveillance van RF-signalen en dreigingen van onbekende bronnen.
Het project is niet uitgevoerd. Er zijn andere prioriteiten gesteld a.g.v. de beperkte
financiële middelen.
-

Het onderzoek betreft kennisopbouw over de mogelijkheden van de digitale signaalverwerkingsalgoritmen van een software-defined passief radarsysteem. Het opdoen
van praktijkervaring met software-gebaseerde radar door een passief radarsysteem te
realiseren gebruikmakend van een bestaand Software-Defined Radio (SDR)-platform.
Verder het aangaan van samenwerking in internationaal verband op het gebied van
passieve radarsystemen.
De gebruikte technieken in moderne radarsystemen laten een duidelijke trend zien
richting flexibele softwarematige oplossingen en platformen gebaseerd op Software-
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Defined Radar (SDR). Bij deze SDR-technieken worden de radarsignalen volledig digitaal verwerkt op specifieke Field Programmable Gate Array (FPGA) / Digital Signal
Processor (DSP)- hardware platformen. Passieve radar is een goed voorbeeld van een
software-gebaseerd radarsysteem. Dit nieuwe type radar zendt zelf niets uit, maar
luistert passief naar de al aanwezige bronnen in de omgeving om zo een plaatje van
deze omgeving te maken. Dit geeft belangrijke voordelen in een omgeving waar actieve radar niet kan of mag worden ingezet bijvoorbeeld omdat het kan storen op bestaande systemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vliegvelden.
De ontwikkeling van dit soort nieuwe radarsystemen wordt mogelijk gemaakt door
middel van het gebruik van moderne SDR-technieken op specifieke FPGA/DSPhardware platformen gecombineerd met het gebruik van geavanceerde digitale signaalverwerkingsalgoritmen.
Het NLR heeft op het gebied van passieve radar theoretische kennis opgebouwd en
zoekt op dit gebied samenwerking op internationaal vlak.
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Het NLR wil haar kennis op het gebied van dergelijke software-gedefinieerde radarsystemen uitbreiden naar de praktijk en verder verdiepen. In het bijzonder wordt
verdieping gezocht op het gebied van de digitale signaalverwerkingsalgoritmen voor
passieve radar. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een bestaand FPGA-hardware
platform.
Er zal een demonstrator worden gemaakt - op basis van bestaande componenten - die
in staat zal zijn om een omgevingsbeeld te maken waarbij vliegtuigen worden getraceerd zonder dat het systeem zelf uitzendt.
Het project is niet uitgevoerd. Er zijn andere prioriteiten gesteld a.g.v. de beperkte
financiële middelen.
-

G.11 - Ontwikkeling van moderne ICT-methoden in MissiePlanning en Debrief (MPD)
Looptijd
Samenvatting
De thans gebruikte applicaties voor MissiePlanning en Debrief (MPD) zijn al jaren in
gebruik en nog traditioneel van opzet. In de commerciële wereld doen inmiddels
innovatieve architecturen en ontwikkelmethoden opgeld. Met name het gebruik van
Service Oriented Architectures (SOA), de daarmee samenhangende inzet van Software as a Service (SaaS) en principes als Model View ViewModel (MVVM) bieden
kansen om de producten flexibeler en efficiënter aan te bieden en in te zetten.
Omschrijving
Dit onderzoek is erop gericht kennis van deze methoden en technieken te vergaren,
zodat de ondersteuning van de CLSK door het NLR op het gebied van MPD-software in
de toekomst gehandhaafd kan blijven.
Bijvoorbeeld door specifieke toepassingen (ook) beschikbaar te maken op mobiele
devices. Ook binnen de MPD-wereld begint dit te spelen – zo is de Amerikaanse Marine begonnen met een Service Based-planningssysteem waarvan wordt verwacht dat
het op termijn het Joint Mission Planning System (JMPS - het planningssysteem voor
onder andere de F-16 en F-35)
zal vervangen.

Realisatie, highlights 2019

Het onderzoek beoogt algemene kennis en ervaring met SOA, SaaS, MVVM en mobiele Apps op te bouwen. Dit zal worden bereikt door enkele relevante applicaties te
selecteren en deze conform deze methoden te implementeren en te evalueren. Belangrijk aspect hierbij is de gegevensbeveiliging – intensieve datacommunicatie is een
inherent onderdeel van deze technieken en er zal dus aandacht besteed worden aan
het zeker stellen van de integriteit daarvan.
Er is een experimentele omgeving opgezet waarbinnen een aantal services
125
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(GeoServer, OpenLayers) zijn gerealiseerd. Hierop zijn toepassingen geactiveerd die
oorspronkelijk zijn gemaakt voor andere projecten, met name OT&E en invoering F35. Deze kennis en faciliteit zijn vervolgens gebruikt voor een demo-omgeving van dat
project en voor ondersteuning van NTP IMPACT.
Gebrek aan capaciteit heeft ertoe geleid dat niet het gehele beschikbare budget kon
worden besteed.
-

G.12 - Automatische beeldherkenning voor debrieftoepassingen
Looptijd
Samenvatting
Dit onderzoek is bedoeld om kennis op te bouwen over de toepassing van kunstmatige intelligentie en geavanceerde GUI-technieken voor missieplannings- en debrieftoepassingen.
Omschrijving
Analyseren en debriefen van missies gebeurt nog in hoge mate door het bekijken van
tijdens de missie opgenomen videobeelden. Relevante data wordt door de vliegers
vervolgens handmatig genoteerd voor bespreking en vastlegging. Moderne technieken op basis van bijvoorbeeld Machine Learning maken het steeds beter mogelijk
om beelden automatisch te analyseren en gebeurtenissen en data in het beeld te
registreren.
De verwachting is dat toepassing van deze technieken, in combinatie met geregistreerde binaire data, het debriefproces efficiënter kan maken.
Het project is erop gericht om de toepasbaarheid van beschikbare technieken voor
debrief te bestuderen en zodoende kennis op te doen over de techniek, de randvoorwaarden en beperkingen. Het (door)ontwikkelen van beeldherkenningstechnieken is
geen doel, maar zou een spin-off kunnen zijn.
Om het doel te bereiken zal een overzicht van technieken en randvoorwaarden worden aangelegd en zullen één of meer cases worden gedefinieerd die ter evaluatie en
demonstratie kunnen dienen. Deze cases zullen vervolgens worden uitgewerkt en
geëvalueerd.
Realisatie, highlights 2019
Er is gebleken dat er bij defensie geen of nauwelijks behoefte aan deze toepassing. Er
is derhalve in dit jaar niet aan gewerkt.
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G.13 – Electronic Warfare Framework 2 (EWF2)
Looptijd
Juli 2019 – December 2019
Samenvatting
Na een initiële concept exploratie in MATLAB/Simulink is een nieuwe opzet gemaakt
van het Electronic Warfare Framework (EWF), versie 2 (EWF2). Het framework is opgezet als een dynamic-linked library (DLL), welke kan worden ingezet ten behoeve van
o.a. WEST, TRM, MPD en Battle Lab.
Omschrijving
Om zaken binnen het elektromagnetische spectrum voldoende te modelleren en
simuleren is het Electronic Warfare Framework (EWF) concept ontwikkeld. Dit platform maakt het mogelijk om op meerdere detailniveaus modellen te maken (zowel
EO/IR als RF). Dit is noodzakelijk voor ‘Sensor Based Performance’, welke voor moderne (5th Gen.) platformen steeds belangrijker wordt.
Realisatie, highlights 2019
Basis versie van de ‘core’ DLL met elementen, inclusief routines om verschillende
signaal parameters door te rekenen. Een voorbeeld client applicatie (zowel een
standalone executable als code via VBA for Microsoft Access) waarmee voor een plat126
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H

form met radar warning receiver (RWR) kan worden bepaald wanneer de RWR een
radar ziet en wanneer de radar het platform detecteert.
-

Ruimtevaartsystemen

Het hoofdkennisgebied “Ruimtevaartsystemen” bestaat uit de volgende kennisgebieden:



Ruimtevaartinfrastructuur (AS.1.I);
Ruimtevaarttoepassingen (AS.1.J).

De activiteiten in AS.1.I zijn gericht op de ontwikkeling van ruimtevaartinfrastructuur (ruimte- en grondsegment) en de
nuttige lading van de satelliet (payload, veelal een instrument).
De activiteiten in AS.1.J zijn gericht op de ontwikkeling van kennis om het Nederlandse commerciële en institutionele
gebruik van op aardobservatie en satellietnavigatie gebaseerde diensten te ondersteunen. Denk hierbij aan thema’s
als mobiliteit (bijvoorbeeld in de luchtvaart), Defensie & Veiligheid, beheer van de leefomgeving en landbouw.
Het doel is om strategische kennis te borgen en verder te ontwikkelen waarmee het operationeel en commercieel
gebruik van de ruimte-infrastructuur in Nederland bevorderd kan worden.
Projecten – H Ruimtevaartsystemen
H.1 Frequente betaalbare lanceermogelijkheden voor kleine satellieten
H.2 Algoritmes voor Galileo performance analyse
H.3 Analyse van Satelliet Navigatie Signaal-verstoringen
H.4 Kennisopbouw Intelligence, Surveillance & Reconnaissance
H.5 Kennisopbouw Informatiegestuurd Optreden (IGO)
H.6 Space Situational Awareness (SSA)

H.1 NLR-werkzaamheden
Project H.1 - Frequente betaalbare lanceermogelijkheden voor kleine satellieten maakt onderdeel uit van de betreffende strategische ambitie (sectie 1.5).
H.2 - Algoritmes voor Galileo performance analyse
Looptijd
Samenvatting
Het Galileo Reference Center is op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat in Nederland gehuisvest, waarmee via stevige samenwerking met deze
belangrijke kwaliteit-borgende instantie de Nederlandse interesses optimaal kunnen
worden ingevuld.
Onder een GNSS Agency (GSA) Galileo Reference Centre (GRC) GRANT- contract werkt
het NLR samen met ASTRON, het Kadaster,
Chalmers University of Technology in Zweden, het Finse Geodetische Instituut en
waar mogelijk andere relevante partijen samen om GNSS- meetdata aan GRC te leve127
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ren (wekelijks), en performance analyses zoals beschreven in de Galileo OS SIS ICD
(Open Service Signal-In-Space Interface Control Document) uit te voeren (maandelijks). Dit project draagt zorg voor de kennisopbouw die nodig is om deze performance
analyses uit te voeren.
Onderzoek naar en definitie van algoritmes voor het uitrekenen van de Galileo Key
Performance Indicatoren (KPI) zoals deze beschreven staan in de Galileo OS SIS ICD.
In 2019 zijn er analyse algoritmes gedefinieerd voor SISE (Signal In Space error) en
UEE (User Equipment Error). Op elk signaal dat door een Galileo satelliet naar de aarde wordt gestuurd ontstaan fouten. Deze fouten kunnen worden veroorzaakt door de
satelliet, door de ionosfeer/troposfeer waardoorheen het signaal zich verplaatst, of
door de apparatuur die de gebruiker gebruikt om de signalen op te vangen. Het SISE
algoritme probeert een inschatting te maken van de fout die veroorzaakt is door satelliet. Het UEE algoritme probeert een inschatting te maken van de fout die door de
apparatuur van de gebruiker is veroorzaakt.
Kadaster
-

H.3 - Analyse van Satelliet Navigatie Signaal-verstoringen
Looptijd
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

Realisatie, highlights 2019

128

De kennisbehoefte komt voort uit de verwachte significante expansie van gebruik van
satellietnavigatie in een verscheidenheid aan marktsegmenten. De toename in het
gebruik van GNSS systemen heeft ook een keerzijde, namelijk dat de maatschappij in
grote mate afhankelijk is geworden van een zeer nauwkeurige en betrouwbare PNT
bepaling op basis van GNSS. Deze afhankelijkheid wordt bevestigd in I&M rapport
‘Inventarisatie Kwetsbaarheid Uitval Satellietnavigatie’ van 11 maart 2016 (het “IKUS
Rapport”). GNSS verstoringen als gevolg van omgevingsfactoren zoals hoge gebouwen, weersomstandigheden en televisie signalen belemmeren de kwaliteit van de
PNT bepaling. Daarnaast is er ook sprake van GNSS verstoringen die veroorzaakt worden door illegale apparatuur zoals jammers en spoofers.
• GNSS performance-testcampagnes gericht op Galileo signal performance (inclusief
PRS), analyse van de meetgegevens en onderzoek naar onverwacht gedrag;
• Definitie test framework voor het prototypen van nieuwe, robuuste technologieen in GNSS receivers.
In 2019 is er gewerkt aan het opzetten van een test framework voor het prototypen
van technologieën in GNSS receivers. Dit test framework bevat verschillende apparatuur om test data door middel van veld campagnes te verzamelen, om de opgenomen
data te verwerken o.a. door een GNSS software receiver, en om de resultaten te analyseren. Een waardevolle uitbreiding van dit test framework zou een mogelijkheid zijn
om GNSS signalen te simuleren. Hiervoor is in 2019 een opzet gemaakt van de wensen en eisen aan een systeem die GNSS signalen kan simuleren, oftewel een GNSS
simulator. De verwachting is dat een GNSS simulator in 2020 wordt aangeschaft en
toegevoegd aan het test framework.
Het test framework is in 2019 onder andere gebruikt tijdens een test campagne voor
integratie van IMU sensoren, GPS/Galileo open signalen en EGNOS berichten.
Eveneens zijn in 2019 twee RF monitoring systemen geïnstalleerd van de firma
NAVSEC. Deze systemen meten interferentie in de Galileo frequentiebanden E1 en E6.
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LVNL, ministerie van Defensie, Agentschap Telecom
-

H.4 - Kennisopbouw Intelligence, Surveillance & Reconnaissance
Looptijd
Samenvatting
Dit kennisprogramma richt zich op kennis over end-to-end ISR capabilities, inclusief
sensor (upstream) en bijbehorende dataverwerking (downstream).
Het programma richt zich primair op de ISR-keten voor ESM, spectrum- monitoring en
passieve radartoepassingen, inclusief sensor (upstream) aan boord van (kleine) satellieten, drones & High-Altitude Pseudo Satellite (HAPS) en bijbehorende dataverwerking aan boord en op de grond (downstream).

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
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Om de operationele impact van een afzonderlijke informatieketen te vergroten,
wordt datafusie met andere informatiebronnen toegepast zoals open source en commerciële satellietbeelden. Hiervoor worden Big Data en AI (machine, deep learning)
technieken geïdentificeerd, toegepast en waar nodig ontwikkeld voor opslag, dataanalyse en informatie-extractie
(pattern-of-life, change detection).
In 2019 richt het programma zich op:
1) Nieuwe configuraties van sensortechnologie;
2) Toepassing op drones en HAPS;
3) Nieuwe processing- en analyse-oplossingen, met nadruk op toepassing van AItechnieken.
Deelname aan de oefening Frysian Flag 2019 om voor het eerst levering van spacebased intelligence producten te demonstreren aan de intel-cell van de oefening. Dit in
samenwerking met deelnemende landen (o.a. VS en Canada) uit het Responsive Space
Capabilities (MoU). Naast het leveren van intel producten werden ook de Techniques,
Tactics and Procedures voor het ISR-TCPED proces verfijnd.
Deelname aan het NATO panel SCI-318 Specialists’ Meeting on ‘The Space Domain
and NATO Operations: A Critical S&T Review’ in samenwerking met Defensie Space
breed. Hierin werd een overzicht gepresenteerd van alle NATO R&D activiteiten (SCI,
AVT panels) op gebied van Space.
Deelname aan NATO SET-278/RTG Machine Learning for Wide Area Surveillance.
TU Delft, TNO
Ministerie van Defensie, Agentschap Telecom
-

Project H.5 - Kennisopbouw Informatiegestuurd Optreden (IGO) is opgenomen bij de strategische ambitie 15 (zie sectie 1.6).
H.6 - Space Situational Awareness (SSA)
Looptijd
Samenvatting
Space Situational Awareness richt zich op het dreigingsbeeld vanuit de ruimte zelf. Dit
omvat dreigingen door ruimteweer (Space Weather) als space objecten zoals satellieten van de tegenstander en ruimtepuin (Space Object Tracking).
Omschrijving
Met betrekking tot Space Object Tracking richt de kennisontwikkeling zich op identificatie en classificatie van de niet open-source space geregistreerde objecten. Deze
objecten kunnen met sensoren op de grond zoals de SMART-L en telescoop MASCARA
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gedetecteerd en getrackt worden.
Onder anderen AI-technieken worden onderzocht, waar nodig aangepast en vervolgens getest op beschikbare sensordata.
Informatie over de space objecten (met name satellieten van de tegenstander) zal
worden vastgelegd in een centrale database ten behoeve van intelligence doeleinden.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

I

Met betrekking tot Space Weather richt de kennisontwikkeling zich op de vertaling
van ruimteweervoorspellingen (beschikbaar op meer wetenschappelijk niveau) naar
de concrete effecten op militaire systemen/operaties die afhankelijk zijn van satellietnavigatie en satellietcommunicatie. Een juiste en tijdige voorspelling en vertaling van
deze effecten zijn vereist om het gebruik van ruimtemiddelen zo optimaal mogelijk te
maken.
Afstemming met het Space Security Center met betrekking tot het opstellen van een
blauwdruk voor een Space Object Tracking service.
Deelname aan een conferentie over Inverse SAR technieken t.b.v. Object Tracking
(satelliet classificatie).
Deelname aan NATO panel SCI-311Collaborative Space Domain Awareness Data Collection and Fusion Experiment ten behoeve van Object Tracking experimenten.
Afstemming met Thales over gebruik SMART-L data door NLR voor pattern-of-live
analyses (d.m.v. AI technieken) voor bewegingen van satellieten in orbit en daarvan
relevante capabilities (besturing en standregeling) af te schatten.
Delen van SMART-L data (TLE’s en RSC) tussen Thales en NLR t.b.v. space object tracking is op security level gronden een knelpunt.
TNO, KNMI, ASTRON en Universiteit Leiden.
Thales Nederland, ministeries met (deel)verantwoordelijkheden voor defensie, veiligheid en kritisch infrastructuren.
-

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);
Structures Modelling and Multidisciplinary Analysis (AV.1.C);
Collaborative Engineering and Data Science (AV.1.D).

Het kennisgebied ‘Levensduurbewaking en onderhoud van vliegtuigen’ (structural integrity) levert een bijdrage aan
het borgen van de veiligheid van de luchtvaart en inzetbaarheid van vliegtuigen door het toepassen van de (levensduur)kennis van componenten, systemen en het vliegtuigmateriaal. Dit kennisgebied maakt gebruik van een keten van
informatie en kennis om tot condition assessment, prognostics en maintenance optimalisatie te komen. Deze keten
bestaat als eerste uit het verkrijgen van informatie door gebruikmaking van verschillende sensoren en processen
(denk aan onder andere NDI en SHM). De tweede stap is de analyse van deze informatie om een diagnose te stellen
(wat is er gebeurd en waarom en wat betekent dit). Met diepgaande kennis over structural risk analysis en materiaalfaalkarakteristieken en - modellen in de hand is het mogelijk om tot een voorspelling te komen van de structural
integrity. Daarna kan deze kennis gebruikt worden voor maintenance optimalisatie en asset chain management. Deze
hele keten (van informatie naar diagnostics, prognostics, maintenance optimization, asset chain management en implementatie) heet de predictive maintenance keten. De “rode draad” in de het onderzoeksprogramma ligt in de opbouw van kennis binnen deze predictive maintenance keten.
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Voor het verkrijgen van informatie, t.b.v. de predictive maintenance chain, is er in 2019 aandacht besteed aan de
digitalisering en automatisering van ultrasone inspectie (Non-Destructief Onderzoek). Ook is er in een consortium met
World Class maintenance en in samenwerking met andere afdelingen binnen NLR een experimentele techniek ontwikkeld waarbij wordt gekeken of akoestische sensoren informatie kunnen leveren over een aankomend falen van onderdelen. (akoestiek als sensor). Daarnaast besteedt het onderzoeksprogramma ten behoeve van prognostics aandacht aan verbetering van de data-analyse en verbetering van materiaalfaalmodellen door het uitvoeren van onder
andere materiaalonderzoek. Ten behoeve van maintenance optimization hebben we tenslotte aandacht besteed aan
smart hangar technology en laser shot peening als levensduurextensietechnologie.
Het kennisgebied “Gasturbinetechnologie” omvat op dit moment hoofdzakelijk kennis over de hoge temperatuur
materialen, gasturbinesimulatie en schadeonderzoek. De markttrend is echter dat er meer kennis wordt gevraagd
over alternatieve voortstuwingsmogelijkheden. Wij hebben in 2019 met een techwatch voortstuwing gekeken naar
niches op het gebied van voortstuwing die nog niet binnen het NLR zijn belegd en hebben we diverse symposia en
congressen bezocht. Dit heeft geleid tot een experimenteel project voor het hybridiseren van de NLR helikopterdrone.
Een niche is niet gevonden waardoor het erop lijkt dat wij in 2020 afscheid gaan nemen van dit kennisgebied als een
van de pijlers van de afdeling.
Opbouw van kennis en tools op het gebied van 'Structures Modelling and Multidisciplinary Analysis' voor diverse aerospace toepassingen om de Nederlandse industrie een technologische voorsprong te verschaffen en de nationale
overheid en Nederlandse krijgsmachten te ondersteunen.
De komende jaren zal er vanuit de industrie en overheden een groeiende belangstelling zijn voor innovatieve productiemethoden, nieuwe vliegtuigconfiguraties, (hybride-)elektrische vliegtuigen, onderhoud gebaseerd op voorspellingen, en virtueel testen.
Het kennisgebied ‘Structures Modelling and Multidisciplinary Analysis’ richt zich op het modelleren en simuleren van
structurele componenten, op optimalisatie van ontwerpen, op de invloed van fabricage processen op de resulterende
structurele componenten en het gebruik in de echte wereld. Onderzoek naar (hybride)elektrische vliegtuigen zal worden geïntensiveerd. Door middel van multidisciplinaire analyses worden alle aspecten meegenomen die nodig zijn om
uiteindelijk tot een operationeel en gecertificeerd product te komen.
Het kennisgebied ‘Structures Modelling and Multidisciplinary Analysis’ leeft in de digitale wereld, maar vindt zijn motivatie in de echte wereld. De nadruk ligt op ontwerpen, optimaliseren en analyseren van geavanceerde structurele
componenten die met de nieuwste fabricageprocessen kunnen worden gemaakt. Onderzoek naar de mogelijkheden
en beperkingen (en hoe die te behandelen) van additive manufacturing en fibre placement zal worden geïntensiveerd.
Voor additive manufacturing wordt met TU Delft samengewerkt op het gebied van topology optimisation.
Naast onderzoek naar dunwandige composiet constructies is er speciale aandacht voor dikke composieten, en dan
vooral voor de certificatie-aspecten bij impact. Ook hier is een samenwerking met TU Delft. Na fabricage moeten
componenten worden getest. Het doel is hier om tijdens virtuele testen dezelfde digitale modellen in te zetten. Onderzoek naar de optimale plaatsbepaling van apparaten in gesloten ruimten, in combinatie met bekabeling, wordt
voortgezet.
Opbouw van kennis en tools op het gebied van ‘Collaborative Engineering and Data Science’ voor diverse aerospace
toepassingen om de Nederlandse industrie een technologische voorsprong te verschaffen en de nationale overheid en
de Nederlandse krijgsmachten te ondersteunen.
De wereld digitaliseert. Zowel bij de 5de Generatie Luchtmacht als bij Smart Industry is digitalisering belangrijk. Om ons
heen neemt het aantal intelligente, autonome en zogeheten Cyber-Physical systemen toe. Digitalisering is ook aanwezig op persoonlijk niveau: de immersive experience. De Nederlandse industrie en de overheid moeten actief digitalisering na streven. Digitalisering maakt ook digitale samenwerking mogelijk, zowel van mensen als bijvoorbeeld fabricageprocessen. Dit levert zeer grote hoeveelheden data op.
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Het kennisgebied ‘Collaborative Engineering and Data Science’ richt zich op de digitale samenwerkingsomgevingen,
inclusief cyber security aspecten. Het kennisgebied omarmt slimme nieuwe technieken en zorgt ervoor dat de businessvraagstukken worden vertaald naar toepasbare oplossingen. Om de grote hoeveelheden data realtime te kunnen
analyseren worden technieken zoals Big Data, A.I. en Machine Learning gebruikt.
Data is het belangrijkste keyword in het kennisgebied. Zowel data-uitwisseling om samen te werken,
databescherming (is blockchain een oplossing?), data-analyse en datagebruik (leveren we de goede data aan?).
Eén van de toepassingen waar al deze aspecten samenkomen is de te realiseren digital twin van de NLR-faciliteit waar
op een geautomatiseerde manier vliegtuigonderdelen van composiet worden gemaakt. Daarnaast zal er kennisopbouw plaatsvinden op big data, AI en Machine Learning-technieken en op de toepassing in autonoom vliegende sensorplatformen en additive manufacturing.
Projecten – I Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden
I.1
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Process and Methods for End-2-End Maintenance Architecture development and demonstrations and solutions for technology integration (DEMETER)
I.2
Techwatch levensduurbewaking - ontwikkeling van predictive maintenance concepten
I.3
Prediction Fatigue
I.4
Maintenance, Repair and Overhaul
I.5
Laser shock peening als levensduurextensietechniek
I.6
(Alternatieve) voortstuwing
I.7
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation (PropMat)
I.8
Systems integration and thermal aspects of advanced composite airframe for hybrid electric propulsion aircraft
I.9
Bionic design methoden toegepast op composiet en additive manufacturing assemblages
I.10 Virtual manufacturing voor composieten en 3D printed metals
I.11 PhD project: Impact damage tolerance of thick composite structures
I.12 Certification aspects of impact of drones
I.13 Multidisciplinary tools and processes for design and development of aircraft and propulsion
I.14 Space allocation and routing optimization in engines en fuselages
I.15 Kennisopbouw ESA SMP-2 standaard en MOSAIC
I.16 Augmented reality of simulation results on structural components
I.17 Digital Twin methodologieën voor Industry 4.0
I.18 Deep learning for defect detection in het SLM-proces
I.19 Numerieke approximatie van hoog-dimensionale datasets ten behoeve van innovatieve ontwerpoptimalisaties
I.20 Efficiënte integratie van tools ten behoeve van verdergaande ontwerp- en fabricageproces-digitalisering
I.21 Identificatie van publieke datasets voor Big Data-onderzoek
I.22 Automatische detectie van defecten Pilot Plant productie
I.23 Veilige samenwerking tussen specialisten in beveiliging-technisch gezien dynamische omgevingen
I.24 Cybersecurity in Europees verband
I.25 Samenwerkende autonoom vliegende sensorplatformen
I.26 Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: TRANSCEND (Technology Review of Alternative and Novel Sources of Clean
Energy with Next-generation Drivetrains)

I.1

NLR-werkzaamheden

I.1 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Process and Methods for End-2-End Maintenance Architecture development
and demonstrations and solutions for technology integration (DEMETER)
Looptijd
01-10-2015 – 30-11-2019
Samenvatting
In het EU Clean Sky 2 DEMETER-project worden tezamen met DLR en
topic leader Airbus verbeterde onderhoudsproces voor vliegtuigen onderzocht. Het
NLR gaat in dit project de kennis toepassen en uitbreiden op het gebied van verificatie
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en validatie van processen met betrekking tot de onderhoudsarchitectuur voor civiele
vliegtuigen.

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Naast het opzetten van een verificatie- en validatiestrategie waarin zal worden onderzocht in hoeverre de doelenstellingen van het overall ADVANCE project (waar DEMETER een onderdeel van is) zijn gehaald, is het NLR betrokken bij het verder ontwikkelen van een Structural Health Monitoring (SHM) systeem voor schadedetectie in vliegtuigconstructies gebaseerd op optische vezels, en het opzetten van een Condition
Based Maintenance (CBM)-concept voor efficiënter conditie-gedreven onderhoud aan
vliegtuigen.
De opgezette verificatie- en validatiestrategie zal worden uitgevoerd in de diverse
deeltaken in ADVANCE.
Voor het SHM-deel zullen de schade indicatoren voor optische Fibre Bragg Gratings
(FBG) verder worden ontwikkeld en, indien noodzakelijk, in een aanvullende test
worden gevalideerd. De door Airbus voor het project gedefinieerde SHMdemonstrator betreft de engine mounts van de
Airbus A320neo. Doel is om voor deze locaties een SHM-systeem te ontwerpen op
basis van FBGs en de ontwikkelde schade indicatoren.
Voor het CBM-deel zullen simulaties worden gedraaid met een in DEMETER opgezet
framework, op basis van de DLR RCE-tool, voor verschillende locaties (pilot points) in
het vliegtuig om de impact op het onderhoud te berekenen.
Het NLR heeft zijn ervaringen ingebracht op het gebied van evaluaties van technologische gereedheid en TRL-beoordelingen, verkregen in andere EUonderzoeksprojecten met meerdere partners. Een TRL-beoordeling Task Force was
gevormd met leden van Airbus, de ADVANCE-projecten, de partners met hun eigen
TRL-methodiek, en NLR. Onder leiding van NLR is een ADVANCE-brede TRLbeoordelingsmethode vastgesteld, waarbij een veel voorkomende definitie van technologische gereedheidsniveaus was overeengekomen op basis van die wordt gebruikt
in EU in Horizon2020-programmas, alsmede de definitie van gemeenschappelijke
criteria voor gereedheidsbeoordeling. De methodologie was gericht op TRL niveaus 5
en 6.
Er is een derde SHM test uitgevoerd aan de door Airbus gedefinieerde A320NEO engine mount demonstrator. Hiervoor is eerder een optische fiber sensor netwerk ontworpen waarmee de kritieke locaties van de twee schakels gemonitord kunnen worden op scheurgroei. Er zijn testen uitgevoerd met een Airbus spectrum bij verschillende scheurlengtes en temperaturen (tot -30 graden).
Samen met het DLR is er een toolchain gecreëerd die kan worden gebruikt om een op
condities gebaseerde onderhoudsstrategie te ontwikkelen. De toolchain bestaat uit
een belastingmodule, een stressmodule, een vermoeidheidsmodule en een CBMmodule. De belastingmodule berekent de belastingshistory uit vluchtgegevens. De
stressmodule gebruikt deze om een lokale spannings history op de vermoeidheidskritieke locaties in het vliegtuig te bepalen. De vermoeidheidsmodule gebruikt de lokale
spannings history om de vermoeidheidsschade in de loop van de tijd te berekenen in
termen van scheurinitiatie en scheurgroei. Deze worden vervolgens in de CBMmodule gebruikt om een meer optimale onderhoudsstrategie te bepalen, gebaseerd
op vliegbelastingen in plaats van ontwerpbelastingen.
Composietstructuren zijn gevoelig voor impacts. Een impact kan aanzienlijke schade
veroorzaken die onopgemerkt kan blijven door middel van visuele inspectie. Een sensorsysteem dat impacts kan detecteren en de impactlocatie kan bepalen, kan worden
gebruikt om gericht lokale inspecties uit te voeren daar waar een impact heeft plaatsgevonden. Het NLR heeft een drietal methodes onderzocht voor het lokaliseren van
een impact, toegepast op realistische vliegtuigconstructies.

133

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Naast voortgangsvergaderingen is de eind Workshop van het overkoepelende EU CS2
ADVANCE project, waarvan DEMETER onderdeel uitmaakte, bijgewoond en zijn er
daarbij twee lezingen door NLR gegeven over werkzaamheden uitgevoerd in het kader van DEMETER.
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1: E.H. Baalbergen, TRL Assessment in CS2 ADVANCE, Presented at the final ADVANCEd Aircraft maintenance Workshop, Hamburg, November 2019
2: F.P. Grooteman, Fibre-optic structural health monitoring of multiple load path
structures, Presented at the final ADVANCEd Aircraft maintenance Workshop, Hamburg, November 2019
DLR
Airbus
F.P. Grooteman, Multiple load path damage detection with optical fiber Bragg grating
sensors, Structural Health Monitoring journal, to be published, 2019

DEMETER testopstelling
I.2 - Techwatch levensduurbewaking - ontwikkeling van predictive maintenance concepten
Looptijd
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I.3 - Prediction Fatigue
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Als gevolg van de exponentieel accelererende 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. De nadruk ligt hier om de kennis voor levensduur uit te
breiden of te gebruiken om predictive maintenance kennis te vergaren en toe te passen op vliegtuigen en onderdelen daarvan.
Om als (kennis)drager te kunnen overleven in een omgeving die constant verandert,
interactief is, wederzijds afhankelijk is en van toenemende complexiteit is, is het sneller leren dan de competitie bijkans het enig onderscheidende element van een kennisdrager. Door sneller te leren kun je voorkomen dat disruptieve innovatie van derden een belanghebbende partij of afdeling overkomt en daarmee een kennisgebied
obsolete maakt.
In dit onderzoek wil het NLR door onder andere nieuwe connecties te maken met
(klant)innovatiecentra, TU’s en MKB, een techwatch instellen op het gebied van (in
ontwikkeling zijnde) technologieën die zowel incrementele verbeteringen als disruptief kunnen zijn op het gebied van levensduurbewaking (denk aan sensoren, PHMtechnieken etc.). Met deze kennis wil het NLR in dit project ook gaan experimenteren
met de meest veelbelovende technologie die een relatie heeft met de ontwikkeling
van predictive maintenance concepten. Voorbeelden van mogelijke concepten die in
2018 al zijn geïdentificeerd zijn het organiseren van een low cost meetcampagne,
kennis vergaren over hoe je aan componenten meet die niet kapot gaan aan vermoeiing (relatie met DTP Maintenance Decision Support & Simulation (MADESI 2)), de
(on)mogelijkheden van machine learning en AI voor predictive maintenance, de invloed van het grondspectrum op belastingen en levensduur en verdere uitdieping van
kennis over een erosiesensor.
- iPad technologie ontwikkeling is inmiddels onderdeel van een gegund defensie contract (300k€)
- Web frontend technologie wordt ingezet om in een aantal bestaande contracten
betere producten te leveren die ook vaak makkelijker te bouwen en onderhouden
zijn.
Hogeschool Leeuwarden, Universiteit Groningen en de TUD
CLSK, DMO, Universiteit Twente, Hogeschool van Amsterdam, TU Delft, KLM, Ilias
-

01-01-2016 - niet gedefinieerd
Het onderzoek is onderdeel van het vierjarige Publiek Private Samenwerking (PPS)project met Airbus, Fokker, Lloyd's Register, Wärtsilä en Embraer.
Dit project is onderdeel van de Materialen onder Extreme Condities (MEC)- tak van
het Materialen Transitie Programma (MTP).
In 2019 zullen de S-N testen op AA 7075-T7351 bij verschillende belastingen worden
uitgevoerd en worden de variabele amplitude-scheurgroeitesten bij verschillende
spectrumbelastingen uitgevoerd.
In het project zijn de twee vermoeiings ontwerp filosofieën verenigd en is een nieuwe
scheurgroeivergelijking bewezen die variabele amplitude scheurgroei kan verklaren
op basis van fysica.
Het heeft erg lang geduurd om een computer programma te schrijven die de data
automatisch fit met de nieuwe theorieën
135

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

TU Delft (PhD)
Airbus, Fokker, Lloyd's Register, Wärtsilä, Embraer en het ministerie van Defensie.
-

Projecten I.4 (Maintenance, Repair and Overhaul) en I.5 (Laser shock peening als levensduurextensietechniek) maken
deel uit van de strategische ambitie 4, zie sectie 1.2.
Project I.6 - (Alternatieve) voortstuwing maakt onderdeel uit van Strategische Ambitie 18 (Elektrificatie Luchtvaart),
zie sectie 1.8.
I.7 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation (PropMat) (zie ook KaV Platformtechnologie en Flight Physics – J.1)
Looptijd
01-01-2016 – 31-12-2021
Samenvatting
Het doel van PropMat is om Ultra-High Bypass Ratio (UHBR) voortstuwing op hoger
TRL te brengen.
Omschrijving
Er wordt onderzocht hoe de numerieke voorspelling van het gedrag van composieten
fanbladen in windtunnelmodellen onder belasting te verbeteren. Dit wordt toegepast
voor het ontwerp van de te maken fanbladen en in diverse analyses, zoals aeroelastische en aero-akoestische analyses. Deze toepassingen maken het mogelijk om
UHBR-voortstuwings-concepten nauwkeurig te valideren in de windtunnel.

Realisatie, highlights 2019
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In afstemming met de industrie zal verder worden gewerkt aan de analyse van de
impact van loslatende delen van roterende motoronderdelen en aan de bescherming
tegen dergelijke impact. Toepassing hiervan speelt ook voor andere voortstuwingsconcepten dan UHBR.
De belangrijkste resultaten zijn dat de impedantie van akoestische liners is gemodelleerd en geverifieerd voor een buis. Er is een methode ontwikkeld en getest voor
efficiënte berekening van het ontstaan en de verspreiding van geluid in een enkele
CFD berekening. Fanbladvoetconcepten zijn ontwikkeld voor een windtunneltestmodel, diverse eindige elementenmodelleermethoden (FEM) voor fanbladen voor windtunnelmodellen zijn onderzocht, materiaalcoupontesten zijn uitgevoerd (met hoge
nauwkeurigheid van de FEM analyse). Topologie-geoptimaliseerd ontwerpen is opgestart met een verkenning van eisen en materialen en met een test van topologieoptimalisatie op een 1D-balans.
Wijzigingen binnen Clean Sky 2 in voorgaande jaren hebben geleid tot aanpassing van
het PropMat contract. De aanpassing is in 2019 afgerond.
Airbus
-

I.8 - Systems integration and thermal aspects of advanced composite airframe for hybrid electric propulsion aircraft
Looptijd
Samenvatting
Vliegen door middel van (hybride) elektrische voortstuwing wint aan populariteit
binnen de luchtvaartsector vanwege het beoogde gunstige effect op het verbruik van
fossiele brandstof, de uitstoot van schadelijke gassen en geluidsoverlast.
Er bestaan al voorbeelden van kleine vliegtuigen (1-4 personen) die elektrisch aangedreven worden. Voor grotere vliegtuigen wordt momenteel volop onderzocht in hoeverre en op welke manier (hybride) elektrische voortstuwing haalbaar is en hoe het
vliegtuigontwerp hierop aangepast moet worden.
Onder andere de thermische effecten van de (hybride) elektrische systemen en de
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composiet structuurdelen van het vliegtuig spelen een rol.
Het is te verwachten dat (hybride) elektrische voortstuwing eerder haalbaar is bij
kleinere vliegtuigen zoals business jets dan bij grotere passagiersvliegtuigen. Belangrijke aspecten hierbij zijn de benodigde batterijcapaciteit, de grootte van de elektromotoren en de overige elektrische componenten om het vliegtuig te laten vliegen.
Het is echter nog niet duidelijk wat het effect van deze componenten op het ontwerp
van de vliegtuigconstructie zal zijn.
Zijn aparte (verstevigde) compartimenten nodig voor de batterijen en eventueel
brandstofcellen? Is er nog een gasturbine en zal deze minder zwaar worden uitgevoerd? Passen de huidige elektromotoren in het vliegtuig, en waar? Wat is het effect
op de totale massa-balans?
Dergelijke vragen zullen onderzocht worden in de context van een zakenvliegtuig
(bijvoorbeeld Gulfstream).
Deze onderzoeken zullen mogelijk in samenwerking met industriële partijen of in het
kader van Europese samenwerking uitgevoerd worden.
Met het software systeem NEXT is de elektrische installatie van een geschaald A320
vliegtuig uit het SCALAIR project gemodelleerd en geoptimaliseerd.
TU Delft
Fokker / GKN Aerospace
W.J. Vankan, R. Maas, M. Moghadasi, Optimization tool for equipment placement and
routing in more electric aircraft, AEROSPACE EUROPE CONFERENCE - AEC2020.

I.9 - Bionic design methoden toegepast op composiet en additive manufacturing assemblages
Looptijd
Samenvatting
Bionic design brengt oplossingen op basis van de natuur in engineering.
De natuur lijkt zich intrinsiek bewust te zijn van structurele integriteit. Natuurlijke
structuren hebben de neiging om meerdere belastingspaden te presenteren, en hebben zelfherstellende mechanismen om een gewenste ontwerplevensduur te garanderen. Daarom kan het toepassen van bionische ontwerpalgoritmen helpen bij het oplossen van structurele integriteitaspecten op een automatische manier.
In dit onderzoek wordt de implementatie van bionische ontwerpalgoritmen geëvalueerd voor additieve productieprocessen: 3D-printen met metalen en composietproductie.
Omschrijving
Het bionic ontwerp is gericht op het reproduceren van op de natuur gebaseerde oplossingen. Het introduceren van bionisch ontwerpen zou een oplossing kunnen bieden
voor problemen met betrekking tot de structurele integriteit van composiet en 3D
geprinte structurele componenten. Structurele integriteit van composiet componenten werd vaak op dezelfde manier behandeld als voor metalen componenten; dit
leidde tot het ontwerpconcept van 'black metal', inclusief overontwerp en hoge veiligheidsfactoren. Voor 3D geprinte componenten wordt structurele integriteit niet
altijd als een zorg gezien omdat de meeste toepassingen nog steeds geen betrekking
hebben op primaire structuren of onderdelen met hoge belasting. Het aanpakken van
structurele integriteitskwesties op ontwerpniveau zou kunnen helpen de industrialisatie van additief vervaardigde componenten te versnellen en de kosten van composiet
componenten te verminderen.
Realisatie, highlights 2019
Om de toepasselijkheid van bionic design oplossingen op structurele integriteit problemen te evalueren, moeten eerst bionic oplossingen worden geïdentificeerd. Om te
begrijpen hoe biologische concepten worden omgezet in technische oplossingen, is
contact gezocht met prof. Breedveld van TU Delft. Zijn groep werkt aan het toepassen
van bionic principes naar het ontwerpen van medische hulpmiddelen. Commercieel
software pakketten voor bionic design zijn geïdentificeerd. Een probleem, voor NLR, is
dat dit soort software vaak cloud-based is. Het gebruik van Elise wordt overwogen.
Elise neemt het belang van structurele integriteit voor luchtvaart applicaties mee. NLR
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kan de software gebruiken voor toepassingen zoals topologie-optimalisatie.
Een bionic oplossing is onderzocht, in samenwerking met TU Delft Prof. Rans: het
gebruik van een lattice als primary loadpath.
Cloud-based software.
TU Delft
-

I.10 - Virtual manufacturing voor composieten en 3D printed metals
Looptijd
Samenvatting
In het kader van dit project zal virtual manufacturing worden ingezet om sneller en
met lagere kosten de non-recurring fase van een ontwikkelingstraject voor een composieten applicatie te doorlopen.
De ambitie is om van de meeste composiet fabricagestappen en SLM 3D printen een
virtuele voorspelling te ontwikkelen.
Omschrijving
De focus zal vooral liggen op draping simulatie en validatie, infusiesimulatie en curing
simulatie voor composieten, en op SLM-metaal print simulatie. Belangrijke aspecten
in dit onderzoek zijn evaluatie van bestaande software en toepassingsgebied, koppeling van software, vertaling van data tussen software, en validatie van de resultaten.
Realisatie, highlights 2019
In 2019 is een validatie testcase opgezet voor de draping simulatie. Hierbij wordt een
carbon weefsel in een halve bol geometrie geperst. Parallel hieraan zijn simulaties in
Abaqus eindige elementen software en ESI PAM Form gedaan en vergeleken. De resultaten zijn positief en worden in 2020 verder uitgewerkt. Daarnaast is van een representatief composiet onderdeel een pers forming simulatie opgezet.
Er is een start gemaakt met een database met webinterface voor virtual manufacturing materiaaldata.
Daarnaast is een workshop samen met Simutence (draping software) in Fraunhofer
georganiseerd. De mogelijkheden van deze software in de workflow is hierbij geëvalueerd. Dit wordt ook in 2020 voortgezet.
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Workshop is bijgewoond over Catia Composite Forming module (i.c.m. met Abaqus)
Virtual manufacturing is een nieuw vakgebied en materiaal data en inputs voor de
simulatie is lastig te verkrijgen. Ook zijn er nog geen (test)standaarden om deze data
te bepalen.
Twee afstudeerders van Windesheim
NL industrie, zoals DTC
Poster presentatie over virtual manufacturing activiteiten binnen NLR tijdens SAMPE
Nantes op 18 & 19 september 2019. Presentatie op PAM-COMPOSITES bijeenkomst.

I.11 - PhD project: Impact damage tolerance of thick composite structures
Looptijd
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.
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Het onderzoek wordt uitgevoerd door een PhD-kandidaat in samenwerking met TU
Delft.
Er zullen methodieken worden ontworpen en via proefstukken zal een schademodel
worden gemaakt.
In 2019 is een uitgebreid testprogramma uitgevoerd. De resultaten worden gebruikt
voor validatie van de numerieke modellen. Er zijn impact events uitgevoerd met een
valtoren en kanon op 20mm en 40mm dikke composieten proefstukken. Hierbij zijn
de krachten en verplaatsingen gemeten. Achteraf is de impact schade geïnspecteerd
met een ultrasone scanner (C-scan), X-Ray (CT-scan), en visuele inspecties van doorsnedes. De reststerkte na impact is gemeten door middel van statische compressie
testen. Dit testprogramma wordt samengevat in een artikel dat in 2020 zal verschijnen.
Een eerste versie van de numerieke methode om impact schade te voorspellen is
ontwikkeld. Deze methode bevat een 2D en 3D numeriek model. De resultaten en
prestaties van deze modellen zijn vergeleken met het impact response model en experimentele resultaten.
TU Delft
Fokker Landing Gear
N. van Hoorn, C. Kassapoglou, W.M van den Brink, Impact response prediction and
sensitivity analysis of thick laminated composite plates, NLR TP-2019-529.

I.12 - Certification aspects of impact of drones
Looptijd
Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op certificatie-aspecten van impact van drones op vliegtuigonderdelen en eventuele frangibility ontwerpeisen te stellen aan drones voor drone
bouwers.
Omschrijving
Drones gaan in toenemende mate het lagere luchtruim domineren. Hierdoor neemt
de kans toe dat drones inslaan op vervoersmiddelen of personen. Voor het vliegverkeer zijn EASA en FAA bezig om het gevaar van een drone impact op luchtvaarttoestellen vast te stellen. Hieruit zullen nieuwe regels volgen die mogelijk nieuwe/aanvullende eisen aan de “wetted zones” van vliegtuigen stellen. Een ander mogelijk scenario is echter dat bouwers van drones geconfronteerd zullen worden met
bouwvoorschriften.
In het verleden heeft het NLR onderzoek gedaan naar frangibility van lichtmasten
onder de aanvliegroute van landingsbanen. Er is ook in eerder verband een zogenaamd bird impact model gemaakt geschikt voor de EASA/FAA-voorgeschreven bird
impact analyse. Dit model is echter ongeschikt voor toepassing op drones.
Op dit moment is er nog geen aparte regelgeving voor de bouw van drones anders
dan die waaraan consumenten producten moeten voldoen.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur

Het werk richt zich op het opzetten van een constructiemodel van een drone dat gebruikt kan worden voor frangibility analysis en/of drone impact op “wetted surfaces”.
Numerieke modellen zijn ontwikkeld om de impact van een drone op een voorwerp te
kunnen analyseren. Ook is een composieten vleugel voorrand model ontwikkeld om
de drone op in te laten slaan. Het model betreft een typisch drone voorbeeld. Het
werken naar een generiek model dat snel aan te passen is in gewicht en omvang van
de drone alsmede zwaartepunten zoals plaatsing accu en motoren vergt nog enige
inspanning.
De modellen vergen veel rekentijd. Er is enige voortgang geboekt met het reduceren
van de rekenlast.
-
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Er is informatie vanuit het project aangeleverd voor verschillende calls voor proposals
vanuit Schiphol/EASA die eind 2019 liepen.
Er is een abstract ingediend voor de 7TH AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN CONFERENCE met een presentatie en paper genaamd: Multiple drone collisions impact on wing
leading edge – Threat analyses and simulation.

I.13 - Multidisciplinary tools and processes for design and development of aircraft and propulsion
Looptijd
Samenvatting
Vliegtuigontwerp is multidisciplinair. Hierdoor kunnen echter de optimalisatiedoelen
van de verschillende disciplines conflicterend zijn. Evolutionaire optimalisatiealgoritmen afkomstig uit de kunstmatige intelligentie bieden de mogelijkheid om met deze
conflicterende doelen om te gaan en inzicht te bieden in de mogelijke ontwerpruimte.
Ze zijn echter niet altijd even efficiënt en behoeven nog verdere verbetering en aanpassing om ze succesvol te kunnen inzetten bij het ontwerp van vliegtuigonderdelen
en systemen.
Evolutionaire of genetische algoritmen en zogenaamde surrogate models kunnen
hierbij zeer nuttig gebruikt worden.
Omschrijving
Reeds beschikbare algoritmen voor optimalisatie met meervoudige doelen binnen het
NLR zullen doorontwikkeld worden om ze zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten in
diverse stadia van vliegtuigontwerp en bij algemene optimalisatie van systemen.
Deze onderzoeken zullen mogelijk in het kader van beoogde Europese samenwerkingsprojecten (Agile4.0 en Macbeth) uitgevoerd worden.
Realisatie, highlights 2019
Een workflow proces met geavanceerde modelleertools Composite Link in CATIA en
de Composite Modeller in ABAQUS is opgezet, getest en uitgewerkt voor een complexe composiet layup van de huid van een groot rompdeel voor een single-aisle
vliegtuig.
Knelpunten 2019
Composite Link modellen gemaakt in CATIA kunnen erg omvangrijk worden (>>100MB
model databases) waardoor de praktische bruikbaarheid in ABAQUS nu nog beperkt
wordt.
Samenwerkingsrelaties in de
TU Delft
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanFokker / GKN Aerospace
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
I.14 - Space allocation and routing optimization in engines en fuselages
Looptijd
Samenvatting
Voor een betere en verdere integratie van apparaten en bekabeling in gesloten ruimtes zoals engines en fuselages is onderzoek nodig naar optimale ‘space allocation’ en
naar de warmtehuishouding.
Omschrijving
In het in 2018 afgeronde EU-project NIPSE heeft het NLR de softwaretool Next generation engine Equipment Allocation Tool (NEAT) ontwikkeld die systemen en bekabeling optimaliseert in een gesloten ruimte: de zogeheten keep-in-zone (KIZ) for the
engine equipment. Deze tool is goed ontvangen bij de industrie. De tool zal worden
uitgebreid met meer details (zoals kabelbuiging direct bij apparatuur) en meer constraints. Ook zal routing van aftakkende kabelbomen in fuselages worden gemodelleerd.
Realisatie, highlights 2019
Neat is uitgebreid zodat een geheel NLR eigen tool, niet alleen toepasbaar op de nacelle is gemaakt: NEXT (Novel Equipment placement and routing eXploration Tool). De
mogelijkheid om de inertia’s van het geïnstalleerde systeem te berekenen is toegevoegd. Er is een GUI gemaakt, die uitgaande van een STL file van de buitenkant van
een volume een Space Allocation Volume een data structuur genereert, die gebruikt
wordt bij het routen in NEXT. NEXT is ook geschikt voor fuselages.
Hiernaast zijn meerdere methoden bekeken om bochtstralen in dit graaf-gebaseerd
algoritme in te bouwen. Een versimpelde versie van beamlets lijkt op het moment de
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beste oplossing bij een afweging tussen functionaliteit en complexiteit, maar de precieze implementatie in de tool is nog niet evident.
Safran, Fokker Elmo
Vankan, W. J., Maas, R., & Peyron, V. (2019). Optimisation methodology for integrated equipment installation in new engine architecture nacelles. Proceedings of the
Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering.
https://doi.org/10.1177/0954410019895883

I.15 - Kennisopbouw ESA SMP-2 standaard en MOSAIC
Looptijd
Samenvatting
SMP-2 is een ESA-standaard die ervoor zorgt dat simulatiemodellen in verschillende
(commerciële) softwaretools kunnen draaien. Het NLR heeft de softwaretool MOSAIC
ontwikkeld die onder andere MATLAB Simulink- en EuroSim-modellen automatisch
van een SMP-2 interface voorziet. EuroSim is een tool van Airbus Defence and Space
Netherlands, Altran Netherlands B.V. en het NLR. 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.
Realisatie, highlights 2019
Er is een plan gemaakt voor verbeterde integratie van SMP-2 in EuroSim en hoe
MOSAIC hierop moet aansluiten.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
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I.16 - Augmented reality of simulation results on structural components
Looptijd
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 simulatie- data. 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.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
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De werkzaamheden zullen bestaan uit het onderzoeken van de mogelijkheden om
simulatieresultaten op een bestaande component af te beelden. Indien nodig zal een
virtuele omgeving in Unity opgebouwd worden, uitgebreide software-ontwikkeling is
niet voorzien. Opbouw van een demonstrator, bijvoorbeeld een paneeltestopstelling
waar afwisselend simulatiedata en ARAMIS-data afgebeeld wordt.
Capaciteitsproblemen. Inhoudelijk: de huidige hardware geeft beperkte mogelijkheden met visualisatie van resultaten. Een bewegende geometrie van een component is
bijvoorbeeld niet mogelijk.
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Project I.17 Digital Twin methodologieën voor Industry 4.0 is onderdeel van strategische ambitie 2, zie sectie 1.1.
I.18 - Deep learning for defect detection in het SLM-proces
Looptijd
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van Deep Learning-modellen voor het
voorspellen van defecten van componenten geproduceerd met het Selective Laser
Melting (SLM)- en Additive Manufacturing (AM)-proces.
Omschrijving
Defectdetectie speelt een belangrijke rol bij de certificeerbaarheid van het AMproces. Momenteel heeft elke component geproduceerd met het SLM- proces zijn
eigen unieke en nog niet helemaal voorspelbare set van afwijkingen. Dit is momenteel
het grootste obstakel voor de certificeerbaarheid van SLM-ontwerpen. Het verbeteren van productieproces is onmogelijk zonder betere inzichten in de melt pool, een
klein gebied van gesmolten metaal die met het laserlicht meereist door het poederbed.
Er komt een overvloed van data uit het Melt Pool Monitoring (MPM)-systeem van een
SLM-machine. Er is een aantal uitdagingen geassocieerd met die data. Ten eerste, de
data is ‘1D’: er wordt namelijk maar één variabele gemeten, een temperatuur-achtige
karakteristiek (ADC) van de melt pool. Ten tweede, het SLM-proces wordt beïnvloed
door meerdere variabelen zoals de laserintensiteit, -focus en -snelheid, maar ook de
lokale topologie en de ambient temperatuur. Een state-of-the-art manier om die data
te interpreteren is door ze te vergelijken met bijvoorbeeld dichtheidsdata verkregen
via een Computer Tomography (CT) scan.
Zo kunnen allerlei defecten zoals porositeit, delaminatie en ruwheid in kaart gebracht
worden, en dan vergeleken worden met lokale ADC-metingen.

Realisatie, highlights 2019
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Deep Learning-modellen zullen worden ontwikkeld voor het voorspellen van defecten
van componenten geproduceerd met het SLM-proces.
'Ground truth' in vorm van CT-scans wordt gebruikt om een predictive model te bouwen die gebaseerd op ADC-metingen defecten kan voorspelen.
De grootste uitdaging is dat er momenteel geen complete CT-scan data van een component beschikbaar is.
Er is een architectuur ontworpen voor de automatische analyse van AM batches en
voor de automatische generatie van rapporten met grafische weergave van analyseresultaten. Het resultaat van de 'kalibratiebatch' is data waarmee men kan de effecten kan kwantificeren van de positie op de printplaat, de laser parameters en de scanrichting op de sensor uitvoer.
Gebrek aan datasets met 'artificial defects' voor het trainen van AI modellen voor
defect detectie.
VU, UvA, TU Delft
Nederlandse industrie en MKB
-

I.19 - Numerieke approximatie van hoog-dimensionale datasets ten behoeve van innovatieve ontwerpoptimalisaties
Looptijd
Samenvatting
Er zal een studie uitgevoerd worden naar de recente ontwikkelingen op het gebied
van efficiënte approximatie van hoog-dimensionale datasets, al dan niet door middel
van dimensiereductie.
Omschrijving
Door de groeiende complexiteit van vliegtuigontwerpen en de groei van gerelateerde
data sets en het aantal betrokken ontwerpvariabelen is het van belang om efficiënte
modellen te ontwikkelen die ontwerprelaties representeren en het optimalisatieproces ondersteunen. Numerieke approximatiemodellen (surrogate models) kunnen
voorzien in deze behoefte. Ze zijn ook makkelijk uitwisselbaar tussen projectpartners
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en bevorderen daarmee de samenwerking. Het toepassen op hoog-dimensionale
datasets blijft echter uitdagend, omdat de methoden die meestal gebruikt worden
voor lager-dimensionale datasets in hoger-dimensionale problemen heel veel datapunten nodig hebben. Er zal worden onderzocht hoe deze methoden gekoppeld kunnen worden aan het NLR gereedschap MultiFit (voor numerieke approximatie).
Bijdrage aan voorstel voor Garteur Action Group (AG) "Machine learning and datadriven approaches for aerodynamic analysis and uncertainty quantification." Studie
heeft tevens opgeleverd dat de Variationele Autoencoder (VAE) en mogelijk ook de
Generative Adversarial Networks veel belovende methoden lijken. Na goedkeuring
van het Garteur AG voorstel zullen deze methoden verder onderzocht worden, evenals de mogelijke koppeling met MultiFit.
-

I.20 - Efficiënte integratie van tools ten behoeve van verdergaande ontwerp- en fabricageproces-digitalisering
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Het onderzoek richt zich op mogelijkheden en technieken voor de efficiënte integratie
van bestaande en beproefde engineering tools in de steeds complexere en gedistribueerdere toolketens in multidisciplinaire ontwerpstudies, geautomatiseerde fabricageprocessen en digital twins.
Bij de verdergaande digitalisering en automatisering worden bestaande en beproefde
engineering tools steeds vaker ingezet als onderdeel van ‘toolketens’ en aangestuurd
met moderne gebruikersinterfaces (buiten de klassieke scherm/toetsenbord-en-muis
opstelling). Deze ketens zien we terug als analyseketens in onder meer multidisciplinaire ontwerpstudies, geautomatiseerde fabricageprocessen en digital twins. De
ketens worden handmatig gebouwd met behulp van bijvoorbeeld procesintegratie- en
ontwerpoptimalisatietools, maar niet zelden worden scripts of speciale programma’s
voor de integratie van de tools ontwikkeld. Het handmatig bouwen en onderhouden
van de steeds complexere en over meerdere organisaties en afdelingen verspreide
ketens vergt veel tijd.
In dit onderzoek worden mogelijkheden en technieken onderzocht om de integratie
van bestaande en beproefde engineering tools in moderne systemen en in de steeds
complexere en gedistribueerde toolketens te verbeteren.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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Er zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bestaande tools efficiënt te
“encapsuleren”, zodat de oorspronkelijke tool – die beproefd en gevalideerd is – kan
worden ingezet in toolketens en aangestuurd met gebruikersinterfaces van state-ofthe-art ontwerp- en analysesystemen, Factory-of-the-Future omgevingen en digital
twins. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor geautomatiseerde toolketen- generatie.
De werkzaamheden hebben zich geconcentreerd op de ondersteuning van toolencapsulatie in het project 'Veilige samenwerking tussen specialisten in beveiligingtechnisch gezien dynamische omgevingen'. In het kader van EU project AGILE 4.0 is
gekeken naar de voor de NLR faciliteiten Brics en SMR benodigde specificaties rond
een tool tijdens de definitie fase van een MDA/MDO studie. Tevens is gekeken naar
ondersteuning vanuit toolspecificaties naar het vergroten van de veerkracht van gedistribueerde collaboratieve toolketens bij het niet (tijdig) beschikbare zijn van componenten in de toolketen.
TU Delft
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AGILE 4.0 partners, o.a. DLR, ONERA, Bombardier, Embraer
-

I.21 - Identificatie van publieke datasets voor Big Data-onderzoek
Looptijd
Samenvatting
Het NLR heeft veel data tot haar beschikking, maar die is vaak gerubriceerd of valt
onder een NDA. Dit hindert de ontwikkeling van Big Data-kennis.
Om Big Data-onderzoek te faciliteren zal het NLR publieke Big Datasets moeten gebruiken zodat ervaringen opgedaan met die sets kunnen worden gebruikt op datasets
die beperkt mogen worden verspreid.
Omschrijving
Machine learning, artificial intelligence, predictive analytics zijn snel opkomende
technologieën. En allemaal hebben ze veel data nodig om resultaten te leveren. Er is
een groeiend aantal publieke Big Data-sets. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, KNMI en het
CBS publiceren data sets. Er zal worden onderzocht welke vrij verkrijgbare publieke
Big Data-sets het NLR kan gebruiken voor haar eigen Big Data-algoritmeonderzoek.
Realisatie, highlights 2019
Er is een uitgebreide lijst opgesteld met meer dan 150 sites van grote data sets, waarbij veel sites meerdere datasets bevatten. Er zijn ook een aantal Open Data initiatieven opgenomen op de lijst, waar steeds nieuwe datasets bijkomen. Het type data
varieert van satelliet beelden, video’s, tekst, maar ook allerlei informatie data van
steden. De betreffende omschrijving is onderdeel van deze lijst. Verder is er ook een
aantal tools geïdentificeerd waar mee synthetische beelden gegenereerd kunnen
worden.
Knelpunten 2019
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I.22 - Automatische detectie van defecten Pilot Plant productie
Looptijd
Samenvatting
Een van de doelen van NLR's ‘Automated Composite Manufacturing Pilot Plant’ is om
het productie process zoveel als 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 verder onderzocht worden
wat hiertoe 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 worden onderzocht die leiden tot automatische detectie van defecten.
Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Door ombuigingen was er geen budget in 2019.
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanFokker Landing Gear
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
I.23 - Veilige samenwerking tussen specialisten in beveiliging-technisch gezien dynamische omgevingen
Looptijd
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op methoden en technieken om samenwerking tussen specialisten van verschillende organisaties mogelijk te maken, gegeven het onveilige Inter144
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net en de dynamische context qua beveiliging. Met name worden toepassingen onderzocht van combinaties van
Distributed Ledger en andere samenwerkingstechnologieën voor de realisatie van
gezamenlijke doelen.
Bij moderne ontwerp- en fabricageprocessen in de vliegtuigmaakindustrie wordt
steeds meer samengewerkt tussen mogelijk onderling competitieve organisaties en
bedrijven. Enerzijds willen de specialisten op een eenvoudige manier gegevens kunnen delen en elkaar hulpmiddelen (tools) kunnen gebruiken. Anderzijds zijn de specialisten gebonden aan allerlei beveiligings- en exportregels (op organisatie en nationaal
niveau, en dikwijls ter bescherming van middelen en informatie, onder andere intellectueel eigendom) en daaruit voortvloeiende regelingen en maatregelen.
Onderzocht zal worden welke methoden en technieken toegepast kunnen worden om
samenwerking tussen specialisten van verschillende organisaties mogelijk te maken,
gegeven het feit dat beveiliging een dynamisch geheel is. Vanuit meerdere perspectieven (ontwerpprocessen, fabricageprocessen, operationele processen) en samenwerkingsprojecten zal onderzocht worden hoe beveiligingsmaatregelen zich ontwikkelen en wat daarvan de impact is op samenwerking tussen de betrokken specialisten.
Specifiek zal gekeken worden naar technieken ter realisatie van collaboratieve toolketens in een niet per se veilige omgeving. Onder meer de toepassing van Distributed
Ledger technologieën – bijvoorbeeld Blockchain – in combinatie met andere collaborative engineering technologieën zal worden onderzocht in de context van processen
met spelers vanuit meerdere organisaties. Qua ontwerpproces in de luchtvaartmaakindustrie zal gekeken worden hoe Model-Based System Engineering (MBSE) in de
toeleveringsketen ondersteund kan worden.
De werkzaamheden hebben zich vooral geconcentreerd op de ondersteuning van
toolencapsulatie voor gebruik van tools die intellectueel eigendom bevatten van een
partner, in multi-partner collaborative workflows. Hierbij is gebruik gemaakt van NLR
gereedschappen Brics ‘Building blocks for mastering network Restrictions involved in
Inter-organisational Collaborative engineering Solutions’ en SMR (Surrogate Model
Repository).
TU Delft
AGILE 4.0 partners, o.a. DLR, ONERA, Bombardier, Embraer
-

I.24 - Cybersecurity in Europees verband
Looptijd
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.
Realisatie, highlights 2019
Op basis van het position paper ‘Cyber-attacks to small civil drones in order to use
them for malicious purposes’ is in 2019 met Garteur partners verkend hoe gezamenlijk kan worden onderzocht wat de belangrijkste (cyber) security risico’s zijn ten aanzien van een vloot van drones (‘swarm’) en hoe (cyber)aanvallen op deze swarms
kunnen worden gedetecteerd en gemitigeerd. De uitkomst van deze verkenning is
vastgelegd in het onderzoeksvoorstel ‘EG1 – Cyber attack to civil drones’. Het voorstel
is gehonoreerd door Garteur en zal in 2020 starten.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
CIRA, DLR, TNO, Nationaal Cyber Security Centrum.
publieke kennisinfrastructuur
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-

I.25 - Samenwerkende autonoom vliegende sensorplatformen
Looptijd
Samenvatting
Grote groepen van kleine, goedkope, autonoom vliegende sensorplatformen kunnen
met behulp van adequate sensoren over 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. 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,
niet enkel voor technische specialisten, maar ook voor experts op andere gebieden.
Hoe kan een groep van bijvoorbeeld 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 in place te hebben, zodat later een life demo op het NLR Drone Centre kan worden voorbereid.
Realisatie, highlights 2019
Er is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van Deep Learning (DL) modellen
voor objectdetectie in dronevideobeelden. Hierbij zijn Image Augmentation technieken toegepast om het generalisatievermogen van het model hoog te houden.
Image Augmentation is een techniek die kan worden gebruikt om de grootte van een
trainingsdataset kunstmatig uit te breiden door aangepaste versies van afbeeldingen
in de dataset te maken. Hiernaast is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van
DL modellen getraind op gesimuleerde data voor objectdetectie in 'real-life' omstandigheden.
Knelpunten 2019
Knelpunt was de beschikbaarheid van geannoteerde video-opnames voor het trainen
en valideren van Artificial intelligence (AI) modellen. Gebrek aan video data voor het
trainen kan gedeeltelijk opgelost worden met gesimuleerde beelden.
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
I.26 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: TRANSCEND (Technology Review of Alternative and Novel Sources of Clean
Energy with Next-generation Drivetrains)
Looptijd
2019 - onbekend
Samenvatting
Nieuwe voortstuwingstechnologie en het gebruik van alternatieve energiebronnen
zijn belangrijke technologieën om de internationale milieudoelstellingen voor de
luchtvaart te behalen. Oplossingen grijpen in op vliegtuigconcepten en kunnen ook
gevolgen hebben voor de vlootsamenstelling en het luchttransport. Europees en nationaal klimaatbeleid kunnen deze ontwikkelingen mogelijk maken en versnellen,
terwijl daarnaast er kansen ontstaan voor om het Nederlands marktaandeel in de
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J

luchtvaart te behouden en zelfs te vergroten. TRANSCEND richt zich op de ontwikkelingen buiten Clean Sky 2 (parallel en daarna) en wat daarmee in de periode 20352050 bereikt kan worden. TRANSCEND is een Coordination en Support Action van de
Clean Sky 2 Technology Evaluator en wordt geleid door NLR met TUD (biotechnologie)
als partner.
In 2019 start TRANSCEND met literatuuronderzoek en voorbereiding van de eerste
workshop met experts.
In het najaar van 2019 is TRANSCEND van start gegaan. Eerst is de samenwerkingsrelatie met Topic Manager DLR geformaliseerd. Daarnaast is gestart met voorbereidingen van literatuuronderzoek en een eerste workshop met experts. Een paper voor de
AEC2020 conferentie is voorbereid. Een Advisory Board met diverse belanghebbenden uit overheid en industrie is opgericht.
TU Delft, DLR
Min. I&W, KLM, Airbus, Safran, SkyEnergy, EASA, EU RTD; JUs CleanSky, FCH, BBI
-

Platformtechnologie en Flight Physics

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).

Voor het effectief kunnen ondersteunen van het Nederlandse luchtvaartcluster in militaire en civiele vliegtuigontwikkelings- en ruimtevaartprogramma's, alsmede het ondersteunen van Defensie, is het opbouwen en inzetten van kennis en ervaring op het gebied van “Computational Physics” methoden nodig. Onder Computational Physics methoden
vallen onder andere Computational Fluid Dynamics (CFD), Computational Aero-Acoustics (CAA), Aero-ThermoDynamics (ATD), Aero-(servo)-elasticity en Computational Electro-Magnetics (CEM) methoden. “Theoretische aerodynamica” omvat onder andere de basiskennis die nodig is voor deze computational methoden.
De opbouw van kennis is de komende jaren gericht op de volgende toepassingsgebieden:







Aerodynamic & aero-acoustic modelling (incl. breedbandgeluid-modellering en integrale geluidsmodellering,
Laminar Wing technology, windtunnel-to-real-flight modelling);
Aero-(servo)-elasticity towards stability & control (multifunctional control surfaces, structural dynamics, buffeting, control systems voor zover nodig voor flight physics onderzoek);
Flight dynamics in de keten met flight simulation en windtunnels (ketenbenadering);
Power & Thermal Management computational modelling & simulation;
Stealth Technology (RCS);
Future computing (onder andere quantum computing).

Voor het kunnen ondersteunen van gebruikers van militaire en civiele vliegtuigen en de lucht- en ruimtevaartindustrie, onder andere op het vlak van certificatie en kwalificatie van lucht- en ruimtevaarttuig(onderdelen) en vragen op bijvoorbeeld het vlak van levensduur en onderhoud, is het noodzakelijk in het kennisgebied
“Aero-(servo)-elasticiteit en vliegtuigbelastingen” te beschikken over parate kennis en ervaring op het gebied van de
toepassing van aëro-elastische rekenmethoden en methoden voor het bepalen van vliegtuigbelastingen.
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Voor de komende jaren wordt er in dit kennisgebied ingezet op de volgende onderwerpen:





Aero-(servo)-elasticity towards stability & control (multifunctional control surfaces, structural dynamics, buffeting, control systems voor zover nodig voor aero-servo-elastisch onderzoek);
Flight dynamics in de keten met flight simulation en windtunnels (zie ook onder Computational Physics &
theoretische aerodynamica);
Loads to fatigue process, digital twin;
Certification.

Het kennisgebied “Helikoptertechnologie” betreft het ontwikkelen van kennis, kunde en middelen over (tilt rotor,
compound, UAV) helikopterconcepten, systemen en hun werking, ter ondersteuning van de industrie, helikoptergebruikers (civiel en militair) en luchtvaartautoriteiten.
Ook gaat het om het vastleggen van deze kennis in modellen voor het voorspellen van prestaties, vliegeigenschappen
en aerodynamische belastingen van helikopterconcepten teneinde operationele gebruiksmogelijkheden, vlieggedrag
en belasting op de constructie en rotorsystemen beter te kunnen analyseren.
In het Europese programma Clean Sky 2 worden twee nieuwe “helikopter”-concepten ontwikkeld: een geavanceerde
tilt rotor en een zogenaamde compound helicopter. Ter ondersteuning van de ontwikkeling, certificatie en gebruik
wordt kennis opgebouwd op het gebied van met name de tilt rotor technologie. Voor onbemande systemen wordt
onder andere gekeken naar certificatie, integratie in het luchtruim en geavanceerde operaties.
Het kennisgebied “Aero-akoestisch en experimenteel aerodynamisch onderzoek” betreft het opbouwen van experimentele en theoretische kennis op het gebied van het ontstaan en de voortplanting van vliegtuiggeluid,
om hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de geluidsbronbepaling en de reductie van vliegtuiggeluid.
Eveneens wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van kennis op het gebied van de experimentele stromingsleer
en trillingsonderzoek ten behoeve van de ondersteuning van gebruikers van militaire en civiele vliegtuigen,
alsmede de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie.
In dit kennisgebied zal het onderzoek zich richten op het uitbreiden van kennis op het gebied van de reductie van
vliegtuiggeluid en het efficiënt meten daarvan. Onderzoek naar de reductie van het voortstuwingsgeluid heeft daarin
een groot aandeel, onder andere doordat er in de moderne UHBR-motoren relatief weinig ruimte is voor geluiddempende liners, waardoor innovatieve oplossingen nodig zijn. Voor dit onderzoek worden de nieuwe akoestische faciliteiten, AWT en FDF, ingezet.
Projecten – J Platformtechnologie en Flight Physics
J.1
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation (PropMat)
J.2
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Efficient Energy Management for Greener Aviation (ENERGIZE)
J.3
Horizon 2020-project: Aerodynamic and Flexible Trucks for Next Generation of Long Distance Road Transport
(AEROFLEX)
J.4
hybride Wing Technology
J.5
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Support to the aerodynamic analysis and design of propellers of a compound helicopter (PROPTER)
J.6
Horizon 2020-project: Innovative Methodologies and technologies for reducing Aircraft noise Generation and
Emission (IMAGE)
J.7
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Analysis of centrifugal compressor instabilities occurring with vaneless
diffusor, at low mass flow momentum (ROSSINI)
J.8
Platform Integrated Solutions
J.9
Horizon 2020-project: Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation (UHURA)
J.10 Horizon 2020-project: Multidisciplinary ADjoint-based Enablers for LargE-scale INdustrial dEsign in aeronautics
(MADELEINE)
J.11 Digital Twin
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J.12
J.13
J.14
J.15
J.16
J.17
J.18
J.19
J.20
J.21
J.22
J.23
J.24
J.25
J.26
J.27
J.28
J.29
J.30
J.31
J.32
J.33
J.34

J.1

Load Alleviation en belastingen op vervormde oppervlaktes
Aero-elastic modelling of aircraft
Horizon 2020-project: NEXT generation civil Tilt Rotor Interactional aerodynamic tail oPtimisation (NEXTTRIP)
HIGH speed civil Tilt Rotor wInd tunnel Project (HIGHTRIP)
Digital Twin Drone
High Speed Rotorcraft Analysis and Evaluation
Certificatie via Simulatie
GARTEUR (HC) Group of Responsables (GoR)
Samenwerking met TU Delft: Helikoptervliegeigenschappen
Onbemand opereren
Geavanceerde drone training
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Design Evaluation and Performance Assessment of Rotorcraft Technology
by 2050 (DEPART 2050)
Contributing to AirWorthiness standards for mass market Drones (AW-Drones)
Compass 2020
Safety And Flexibility Improvements in Rotorcraft operations through EGNOS (SAFIRE)
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Aircraft noise Reduction Technologies and related Environmental iMpact
(ARTEM)
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Active flow Wind tunnel Test (AFLoWTest)
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Innovative turbopROp configuratioN (IRON)
Horizon 2020-project: TurboNoiseBB
Ontwikkeling van de VCNS-geluidssynthese
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Tilt Rotor INlet Innovative Design And Testing (TRINIDAT)
Silent approach
Horizon 2020-project: Stratospheric Flying Opportunities for High-Speed Propulsion Concepts (STRATOFLY)

NLR-werkzaamheden

J.1 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation (PropMat) (zie ook KaV Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden – I.7)
Looptijd
01-01-2016 – 31-12-2021
Samenvatting
In het project PropMat wordt een methode ontwikkeld om het geluid van een contraroterende rotor, zoals gemeten in een windtunnel, te scheiden in breedbandgeluid en
tonaal geluid.
Omschrijving
Het gaat hier over de zuinige motoren van de toekomst voor regional en
short/medium range vliegtuigen, waarbij geluid en safety (impact van rotorbladen op
de romp) de belangrijkste criteria zijn voor de verdere ontwikkeling. Vervolg op en
actualisering van eerdere kennisopbouw in Smart Fixed Wing Aircraft ITD van
CleanSky. Het doel is om een methode te verkrijgen die nauwkeurig de rotorgebonden tonen uit een geluidssignaal kan filteren. Daartoe is een beknopt literatuuronderzoek uitgevoerd, en op basis daarvan een methode geïmplementeerd, een
zogeheten Vold-Kalman filter. Ten gevolge van wijzigingen in de strategie van Airbus
zullen CROR-concepten niet meer onderzocht worden, maar zullen Boundery Layer
Ingestion (BLI) en UHBR concepten worden bestudeerd. Er zal gewerkt worden aan:





Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de

CFD-RANS voor geïnstalleerde-UHBR tonal noise;
Code-to-code vergelijking van resultaten met Airbus-resultaten;
CFD-LES voor UHBR jet noise;
CFD-RANS voor berekeningen aan acoustic liners;
CFD ten behoeve van ondersteuning van de bouw van een 1:3 schaal- model voor
ONERA-S1 + DNW-LLF windtunnelproeven.
Zie I.7
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Airbus
-

J.2 – Horizon 2020 / Clean Sly 2-project: Efficient Energy Management for Greener Aviation (ENERGIZE)
Looptijd
Samenvatting
Ontwikkeling Wire Container Model
Omschrijving
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 energiezuiniger en milieuvriendelijker 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. Het belang voor de Nederlandse industrie is kennis- ontwikkeling en validatie van door het NLR ontwikkelde tools op het
gebied van elektrische kabelbomen en elektrische energieopwekking 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 op het
gebied van de modellering en validatie van alternatieve energiesystemen en de toepassing daarvan in de aerospace industrie.
Het project zorgt voor het verbeteren en ‘open source’ beschikbaar stellen van een
Wire Container Model (WCM) voor thermische analyse van bekabeling voor luchtvaarttoepassingen. Een prototype van de WCM is in 2017/18 ontwikkeld in samenwerking met DLR in het kader van het
EU H2020-project Energize. Voor 2019 zijn een aantal speerpunten gedefinieerd. De
omvang van de NLR-werkzaamheden zal afhankelijk zijn van een optionele verlenging
van de NLR-activiteiten in het Energize-project.
1.
2.
3.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
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Automatiseren van de optimalisatie van de kabelselectie;
De WCM ’open source’ beschikbaar stellen voor Modelica;
Optioneel:
a. Onderzoek naar uitbreiding van de WCM naar complexere kabelbomenstructuren;
b. Validatie van de WCM-berekeningen door middel van derating testen in
lucht.

Resultaat van het project is een verbeterde versie van de WCM en het
‘open source’ beschikbaar stellen voor Modelica.
Geen omdat de verlenging van het Energize project niet is doorgegaan
Beëindigd per 31-12-2018
DLR
Airbus
-

J.3 – Horizon 2020-project: Aerodynamic and Flexible Trucks for Next Generation of Long Distance Road Transport
(AEROFLEX)
Looptijd
01-01-2017 – 31-03-2021
Samenvatting
Flow control omvat de beïnvloeding van de stroming rond een voertuig met aerodynamische concepten die lokaal de stroming beïnvloeden. 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 voorstel onder150
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zocht en toegepast en leidt tot slimme en groenere voertuigen. Qua opbrengst wordt
een vermindering van brandstofverbruik in de orde van 5 - 15 % 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 (DAF Trucks N.V.), maar ook voor andere voertuig- en onderdelenbouwers
(2getthere, VDL, Fokker, NAC), alsmede internationale partijen waaronder Airbus,
Dassault, Embraer.
Er zal worden onderzocht welke active flow control mechanismen kunnen bijdragen
aan lagere weerstand van tractor/trailer-combinaties.
De effectiviteit van diverse actieve stromingsbeïnvloedingsmechanismen zullen door
middel van CFD-simulaties van een waardering qua effectiviteit worden voorzien. Op
die manier wordt bijgedragen aan de keuze van concepten die op het windtunnelmodel en op de wegdemonstrator uitgetest kunnen gaan worden, en aan het vaststellen
van de weerstandsreductie die haalbaar is met behulp van dergelijke concepten op
trucks. Te denken valt hierbij aan active spoilers, afzuigen en aanblazen van grenslagen op geschikte plekken, het gebruik van wervelgeneratoren of andere concepten
die een vergelijkbare invloed op de lokale stroming uitoefenen.
In 2019 is een Windtunnelmodel in twee verschillende configuraties opgeleverd voor
twee windtunnelmeetcampagnes. CFD-resultaten aan baseline, baseline met concepten. Zeer geslaagde general assembly en sounding board meeting bij het NLR in Amsterdam in oktober 2019.

Het vervaardigen van het windtunnelmodel kostte meer effort dan verwacht.
De OpenFoam ongestructureerde CFD-solver heeft nog wat onbegrepen nukken die
soms tot afwijkende resultaten kunnen leiden.
SCANIA, CRF, CREO, DAF en in mindere mate met Volvo, MAN
Investigation of passive and active drag reduction concepts for the improvement of
aerodynamic characteristics of trucks within the AEROFLEX project, door O. Bartels, K.
Lammers, J. van Muijden. Gepresenteerd op de SAE COMVEC 2019 conferentie, Indianapolis, september 2019.
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Windtunnelmodel voor AEROFLEX project.
J.4 - Laminar Wing Technology
Looptijd
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
fysica 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
engineering methoden) en design optimization (gebaseerd op adjoint equations).
In 2018 is gestart met een promotieonderzoek over dit onderwerp.
Het promotie-onderzoek zal zich richten op de vraag hoe deze building blocks te combineren in een volwaardige design capability. De volgende activiteiten zijn voorzien
voor 2019:
1.
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Vervolg van het onderzoek gestart in 2018 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.
Er is gewerkt aan een validatie middels een aantal test cases, o.a. DLR Sickle Wing and
NASA Common Research Model. Voorlopige resultaten laten goede overeenkomsten
zien met experimentele data.
Universiteit Twente
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Embraer, Airbus
-

J.5 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Support to the aerodynamic analysis and design of propellers of a compound helicopter (PROPTER)
Looptijd
01-12-2015 – niet gedefinieerd
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 (NLR en TU Delft).
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 (Fokker) en meer algemeen op het gebied van scheepschroeven
(Wartsila), ventilatoren (Vostermans) en gasturbinecomponenten (Stork), maar ook
ten behoeve van Airbus Helicopters.
Er wordt gewerkt aan:
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Afronden van stationaire stromingssimulaties gemaakt rond een geïsoleerde
propeller voor cruise, hover en autorotation condities;
Afronden van tijdsnauwkeurige stromingssimulaties gemaakt rond een compound
helicopter configuratie met roterende geometrie van de propeller voor cruise,
hover en autorotation condities.

De stromingssimulaties hebben nieuwe, unieke kennis opgeleverd met betrekking tot
complexe strominginteracties van de propellers, vleugels, flaps en de hoofdrotor.
PROPTER is op 31 maart 2019 afgesloten met een final meeting bij Airbus Helicopters.
In het kader van disseminatie en exploitatie van het project is er gewerkt aan contactleggen met propeller fabrikanten. Er is grote belangstelling voor de resultaat van het
project wat betreft analyse- en ontwerpgereedschappen gebaseerd op CFD. Na afloop
van het project wordt er uitgezocht hoe NLR de fabrikanten kan helpen middels een
laagdrempelige eCFD technologie voor kleine bedrijven.
PROPTER is geselecteerd om gepresenteerd te worden bij de Clean Sky Event;
https://www.cleansky.eu/event/clean-sky-private-public-partnership-europeanaeronautics-research-at-its-best-what-next-in
TU Delft
Propeller fabrikanten en Airbus Helicopters
Er is een joint paper geschreven samen met TU Delft en Airbus Helicopters en gesubmit naar Journal Aerospace Science and Technology.

J.6 - Horizon 2020-project: Innovative Methodologies and technologies for reducing Aircraft noise Generation and
Emission (IMAGE)
Looptijd
01-10-2015 – 31-03-2019
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.
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IMAGE richt zich op innovatieve technologieën die kunnen leiden tot airframe en
engine noise reduction, alsmede op methoden om analyses en optimalisaties van deze
technologieën uit te voeren.
Het NLR richt zich met een aantal partners op het verder ontwikkelen en het valideren
van een Computational Aero-Acoustic (CAA)-methode om de impedantie te bepalen
van akoestische liners. Het NLR gaat zich verder richten op het verkrijgen van meetdata voor het valideren van de CAA-methoden van de verschillende partners in het project.
De nadruk van de werkzaamheden zal liggen op het afronden van het uitbreiden van
de meetbatterij (PIV, mode detectie) voor de Flow Duct Facility en op het afronden
van de validatie van de methoden.
Deze uitbreiding vindt plaats om de benodigde informatie voor de CAA-validatie te
kunnen bepalen. Daarnaast kan de interactie in kaart gebracht worden tussen de
stroming en de facingsheet. Het op te leveren product zal een database zijn die gebruikt kan worden door de partners.
Ontwikkeling van kennis op het gebied van (reductie van) motorgeluid levert mogelijkheden tot opdrachten van NAC (geluidsproblematiek met betrekking tot geared
turbofan motoren) en Fokker (interactiegeluid van motorstraal en kleppen).
NLR's CAA methode is uitgebreid met een liner randvoorwaarde. Hiermee zijn berekeningen uitgevoerd en met succes gevalideerd met experimentele data voor liners
geplaatst in een recht kanaal en in een model van een engine bypass kanaal.
De metingen in NLR's FDF hebben een uitgebreide database opgeleverd, bestaande
uit o.a. in-situ metingen van de impedantie, mode detectie voor en achter de liner en
PIV-metingen om de interactie in kaart te brengen tussen de stroming en de facing
sheet.
De database kan gebruikt worden voor zowel validatie van bestaande CAA methoden,
als voor de ontwikkeling van nieuwe modellen voor het niet-lineaire gedrag van liners.
KTH/Chalmers Universiteit (Zweden), BUAA (China).
-

J.7 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Analysis of centrifugal compressor instabilities occurring with vaneless diffusor, at low mass flow momentum (ROSSINI)
Looptijd
01-04-2016 – 30-09-2020
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 RANS-LES turbulentiemodel. Deze berekeningen worden gevalideerd met tijdsnauwkeurige metingen
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door middel van Kulite sensoren en PIV door DLR. Doelen van het project zijn:
• Bepaling van een surge inception scenario voor een gegeven industriële referentie-configuratie van een centrifugale compressor met een ‘vaneless’ diffuser en
een niet-symmetrische volute aan de uitgang;
• Analyse van numerieke en experimentele resultaten om een theoretische benadering te vinden die de voorspelling ondersteunt van instabiliteiten die leiden tot
rotatie-overtrek en verstoring van de stroming.
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De RANS-LES berekeningen worden in 2019 voortgezet en verder geanalyseerd. Er zal
een vergelijking worden gemaakt tussen de CFD en de experimentele resultaten zodra
deze beschikbaar komen. Verder zal de invloed van de tong van het slakkenhuis op de
stroming in het slakkenhuis en de performance van de compressor worden onderzocht.
Aanpassing van de geometrie van de volute heeft geleid tot een volute met een sterk
gereduceerde doorsnede rondom het gebied waar loslating optrad. Hierdoor werd de
loslating compleet geëlimineerd. De efficiency van de compressor verbeterde met
gemiddeld 0.6% over het gehele operatiebereik, met slechts kleine veranderingen in
de massastroom.
-

J.8 - Platform Integrated Solutions
Looptijd
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 ontwikkeld die
daarvoor nodig is.
Omschrijving
Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere: laminar flow (zie ook separaat project J. 4), complex rotating aerodynamics, reduced order modelling, aeroacoustics, RCS, power/thermal management, koppeling CFD-flight sim – WT, aeroservo-elasticity (zie ook separaat project J.13),
high-lift-aerodynamics, certificatie en hybride constructies.
Anderzijds wordt de toolset ontwikkeld of verbeterd die daarvoor benodigd is. 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.
In 2019 wordt gewerkt aan:

Realisatie, highlights 2019

 Quantum computing: nadere tech watch, vergroting van het netwerk;
 Reduced Order Modelling (inclusief neural networks);
 Energy Management: voortzetting van opbouw van kennis op het gebied van fuel
cell technologie en betrekkingen aangaan met het kennisnetwerk energie van Defensie, alsmede een breder kader scheppen vanuit de bestaande kennis;
 Tool development: aanvullen van de bestaande tool suite met nieuwe functionaliteiten (bijvoorbeeld super- en hypersonics);
• Realtime CFD: uitvoering van een koppeling van CFD met windtunnelonderzoek
en flight simulation.
In 2019 is de aero-elastische keten verbeterd en gevalideerd en is gewerkt aan een
koppeling van CFD met FEM in een rekentool. Verder is er certificatiekennis voor de
afdeling opgebouwd en geborgd en is er gewerkt aan een beter begrip om te komen
tot een realtime koppeling van CFD met flight simulation.
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Daarnaast is er in Garteur verband gewerkt aan onderzoek naar flexibele vleugels en
alternative air intakes van hybrid-electric aircraft.
Capaciteit om onderzoek te doen is beperkt doordat prioriteit wordt gegeven aan
andere opdrachten
DNW, UT, TUD, Garteur
Diverse OEM's, ministerie van Defensie
-

J.9 – Horizon 2020-project: Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation (UHURA)
Looptijd
Samenvatting
Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation
Omschrijving
Het UHURA project betreft de hoge draagkracht configuratie van een toekomstige
generatie vliegtuigen met laminaire vleugeltechnologie, een groot belang voor Airbus. Het bevat een plan om een groot wind tunnel model (7 meter span) te modificeren zodanig dat de instationaire aerodynamische effecten van het uitklappen van
grote Krueger kleppen kunnen worden gemeten in de DNW-LLF wind tunnel. Deze
meetresultaten dienen tevens ter validatie van numerieke
predictie methoden aanwezig op het NLR. Dit project sluit aan bij het EU-project
MANTA aangaande toekomstige
vleugelkleppen dat geleid wordt door Fokker Aerostructures.
Voor 2019 worden modificaties doorgevoerd aan de stromingssimulatie methoden
van het NLR voor een bewegende uitslaande vleugel-voorrand klep ten behoeve van
de predictie van de instationaire aerodynamica en de bijbehorende tijdsafhankelijke
belastingen. De ontwikkeling van simulatie methoden voor instationaire aerodynamica sluit aan bij de kennisbehoefte van de Nederlands industrie voor klepsystemen van
toekomstige vleugels gebaseerd op laminaire stroming technologie.
Realisatie, highlights 2019
De realisatie van een rekenmethode voor de simulatie van de stroming om een bewegende vleugelvoorrand klep (Krueger) als onderdeel van een laminair vleugelontwerp.
Daarmee kan de tijdsafhankelijke draagkracht van de vleugel worden berekend ten
behoeve van de handling qualities van het vliegtuig.
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DLR-F15-LLE with initial Krüger device Moving device (retraction)
DLR, ONERA, CIRA, INTA, KTH, VZLU
ASCO, Airbus, Dassault, DNW,
--

J.10 - Horizon 2020-project: Multidisciplinary ADjoint-based Enablers for LargE-scale INdustrial dEsign in aeronautics
(MADELEINE)
Looptijd
01-06-2018 – 31-05-2021
Samenvatting
Het project MADELEINE zal de TRL (Technology Readiness Level) van
high-fidelity multidisciplinair optimalisatie (MDO) verhogen, door middel van een
robuust geadjungeerde methode.
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J.11 - Digital Twin
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving
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De focus van het project ligt op het bereiken van de doelstellingen om de industrie te
ondersteunen in termen van: (i) concurrentievermogen: door de tijd en kosten van de
ontwikkeling van vliegtuigen en/of onderdelen daarvan te verminderen; en (ii) milieu:
door het vinden van efficiëntere compromissen tussen disciplines en het bevorderen
van de integratie van milieuvriendelijker technologieën.
De technologieën zullen worden gedemonstreerd aan de hand van het ontwerp van
vliegtuigen en motoren: aero-structuur ontwerp van de vleugel van een vliegtuig,
aero-akoestisch ontwerp van propellers, aero-structuur ontwerp van compressorbladen en productie-georiënteerd aero-thermisch ontwerp van hogedruk turbinebladen.
Naar verwachting aan het eind van het project zal de TRL van MDO verhoogd zijn van
niveau 2-3 naar 4-5.
In 2019 zal de nadruk liggen op het uitbreiden van de numerieke methodes die gebruikt zullen worden. Dit betreft dan unsteady FWH adpoint formulations, unsteady
aerodynamic adjoint formulations en unsteady gradient formulations.
Er is gewerkt aan een adjoint solver t.b.v. multidisciplinaire propeller optimalisatie.
Hier worden zowel de aerodynamisch prestatie als het geluid geoptimaliseerd.
ONERA,DLR, NTUA, USFD, SOTON
Rolls-Royce, Dassault Aviation
Er is een abstract verstuurd voor een presentatie bij ECCOMAAS symposium.

In een breder kader, en gedreven door de behoefte van meerdere klanten,
zal het Digital Twin-concept worden onderzocht vanuit meerdere aspecten: ontwerp,
operatie en onderhoud / life cycle management.
Net als bij het IML-programma (zie sectie 4.5) zullen de mogelijkheden van het Digital
Twin-concept worden onderzocht met bijbehorende hard- en software en processen.
Hiertoe wordt in 2019 onder andere nader onderzoek gedaan 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.
Geen werkzaamheden in 2019
Overbezetting door ander werk
-

J.12 - Load Alleviation en belastingen op vervormde oppervlaktes
Looptijd
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 eisen gesteld aan constructies en
systemen. Vanuit die optiek wordt er onderzoek gedaan naar belastingen op vervormende oppervlakten (denk aan morphing constructies, high aspect ratio wings die
verder of anders doorbuigen, 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.
Omschrijving
In 2019 zal het onderzoek zich richten op het integreren en aanpassen van loads be157
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rekeningsmethodieken in samenhang met aerodynamische methoden en tools.
Niet aan gewerkt door vertrek medewerker.
Ministerie van Defensie
-

J.13 - Aero-elastic modelling of aircraft
Looptijd
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.
Om in staat te zijn de ontwikkelde alternatieve methodieken te beoordelen is het
noodzakelijk om de 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.
Omschrijving
Dit project was gebaseerd op onderzoek naar een CS-25 klasse passagiersvliegtuig van
het type Cessna Citation. Hiervan is inmiddels besloten om andere vliegtuigen te gebruiken omdat de Citation niet geschikt bleek te zijn. Het resultaat is een gecombineerd. flight dynamics/aero-servo-elastisch 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.
Realisatie, highlights 2019
De go/no-go van het PhD onderzoek meeting is medio 2019 gepasseerd, er is een
selectie gemaakt op windtunnel- en vliegtesten, inclusief de bestelling van 2 afstand
bestuurbare zweefvliegtuigen voor windtunnel en vliegproef-onderzoek. Daarnaast is
samengewerkt met de TUD aan separate aero-elastische WT-modellen t.b.v. aeroelastisch onderzoek.
Knelpunten 2019
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Remote controlled zweefvliegtuig voor experimenteel onderzoek aero-elasticiteit
J.14 – Horizon 2020-project: NEXT generation civil Tilt Rotor Interactional aerodynamic tail oPtimisation (NEXTTRIP)
Looptijd
01-01-2017 – 31-08-2020
Samenvatting
Optimalisatie van de staart van de Next Gen Civil Tilt Rotor, NGCTR (die als FastRotorCraft zal worden ontwikkeld door Leonardo binnen CleanSky 2),
op basis van een DNW-LLF windtunneltest met een aangedreven model (doorontwikkeling van het bestaande 1/5 NICETRIP-model) met diverse staartconfiguraties. De
windtunneltest richt zich op de interactie van de stroming van de rotoren op 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 opzetten 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, waaronder de productie van de seeding hark, zijn inmiddels
gestart.

Realisatie, highlights 2019
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Voor het NEXTTRIP-model zullen 10 nieuwe composiet propellerbladen ontwikkeld
worden. De werkzaamheden bestaan uit ontwerp en analyse van de bladen, ontwerp
en aanmaak van de pers- en lamineermallen,
en aanmaak van de bladen door middel van “press forming”. De analyses bestaan uit
sterkte-analyses en eigenfrequentie-analyses. Flutterberekeningen horen niet bij de
werkzaamheden. Verder zullen de bladen bij verhoogde temperatuur uitgehard worden; de geometrie van de mallen zal gecompenseerd worden voor deze temperatuur.
In 2019 is de aanpassing van bestaande en aanmaak van de nieuwe modelonderdelen
voltooid en heeft een uitgebreide voorbereiding voor de test in juni plaatsgevonden.
In juni is de test, volledig volgens planning, gestart. Door de val van één van de vier
anti-turbulentiegazen moest de test helaas afgebroken worden. Met inspanning van
alle betrokken partijen is het gelukt het restant van de testmatrix toch nog in 2019 uit
te voeren.
Door de val van één van de anti-turbulentiegazen leek de oorspronkelijke planning
flink in de knoei te komen. Er zit wel wat vertraging in, maar de oorspronkelijke einddatum van het project lijkt nog alleszins haalbaar.
DLR
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GKN Aerospace, Leonardo, DNW
-

Nexttrip in DNW-LLF windtunnel with PIV (Particle Image Velocimetry) measurements
J.15 - HIGH speed civil Tilt Rotor wInd tunnel Project (HIGHTRIP)
Looptijd
Samenvatting
De definitie van de aerodynamische configuratie van de Next Generation Civil Tilt
Rotor (NGCTR) moet worden bevestigd door grootschalige windtunneltesten met het
doel de hoofdkeuzes te toetsen en bevestigen om daarmee richtlijnen op te stellen en
voorstellen te doen voor mogelijke verdere verbeteringen. De eerste aanzet is daartoe gedaan in het EU 6de kaderprogramma met het NICETRIP-project, gevolgd door
het NEXTTRIP-project (J.14). Om van de reeds opgebouwde kennis optimaal gebruik
te maken is een vervolgproject gedefinieerd, het HIGHTRIP-project.
Omschrijving
HIGHTRIP richt zich op de het hogesnelheidsonderzoek van de in NEXTTRIP geoptimaliseerde staart van de NGCTR. Hogesnelheidsmetingen met goede betrouwbaarheid
moeten een hoge kwaliteit database genereren die kan worden uitgebreid naar ware
grootte Reynolds-getallen, waarmee met de Innovative Aircraft Demonstration Platforms (IADP’s) de fundamentele keuzes voor de configuraties kunnen worden geverifieerd en bevestigd.
Voor het HIGHTRIP-project zal een nieuwe vleugel worden ontworpen en gemaakt
die, qua geometrie, zeer dicht zal liggen bij de NGCTR-TD (Technology Demonstrator).
Realisatie, highlights 2019
In verband met de veranderde "scope" door Leonardo Helicopters is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Daarin zijn het realiseren van de nieuwe wensen afgezet
tegen mogelijk hergebruik van reeds bestaande componenten en vereenvoudiging
van oorspronkelijke wensen. Vervolgens is gestart met het modelontwerp (aan NLR
zijde aanpassing van de bestaande staarten en een nieuwe vleugel-nacelle combinatie, aan Poolse zijde een nieuwe romp). Door de oorspronkelijk niet voorziene haalbaarheidsstudie en de late levering van geometrie en belastingen is het ontwerp later
van start gegaan.
Knelpunten 2019
Door het laat van start gaan van het ontwerp heeft de in 2019 geplande CDR niet
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J.16 - Digital Twin Drone
Looptijd
Samenvatting

kunnen plaatsvinden en is er wat vertraging. Desalniettemin wordt verwacht tijdens
de aanmaak (een deel van) de vertraging te kunnen inlopen.
ILOT, Szel-Tech, P.W.Metrol
Leonardo Helicopters
-

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

Realisatie, highlights 2019
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De implementatie van een digital twin is gebaseerd op veel 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.
Voor de ontwikkeling en validatie van een Digital Twin van de PH1AA is er een grondtest uitgevoerd ter experimentele bepaling van de frequenties en eigenmodes van de
roterende hoofdrotor. Bij de meting is gebruik gemaakt van high-speed camera’s voor
de nauwkeurige bepaling van de beweging van het blad. De dataverwerking zal deels
in 2020 worden uitgevoerd.
-

J.17 - High Speed Rotorcraft Analysis and Evaluation
Looptijd
Samenvatting
Het NLR neemt deel aan NATO STO-groep 319. In deze groep worden de mogelijke
voordelen van hoge snelheidsrotortoestellen geanalyseerd.
Omschrijving
In meerdere landen worden momenteel technology demonstrators ontwikkeld voor
high speed rotorcraft. Dit betreft zowel tilt rotors als verschillende configuraties van
compound helikopters. De militaire waarde van snelheid met bijkomende effecten op
actieradius en reactietijd zal variëren voor de verschillende NAVO-lidstaten.
De NATO STO-groep 319 zal het effect van verhoogde snelheid van rotortoestellen op
militaire slagkracht evalueren. In dit onderzoek zullen rotorconfiguraties onderzocht
worden waarvan verwacht wordt dat deze een significant hogere snelheid kunnen
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behalen dan conventionele helikopters. Hierbij zullen eigenschappen onderzocht
worden zoals efficiëntie in hover, prestaties, actieradius, snelheid, reactietijd, nuttig
gewicht en wendbaarheid. Toekomstverwachtingen van technisch haalbare configuraties (helikopter, compound helikopter en tilt rotor) zullen worden geëvalueerd tegenover conventionele helikopters om de voor- en nadelen van de verschillende configuraties te bepalen.

Realisatie, highlights 2019
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In het kader van deze werkgroep zal het computerprogramma EMPRESS uitgebreid
worden, zodat ook de prestaties van compound helikopters berekend kunnen worden. Vervolgens zullen berekeningen uitgevoerd worden om de prestaties te verifieren van de concepten ontworpen door de andere partijen.
Ontwerp- en prestatiegegevens van de referentierotortoestellen zijn beschikbaar
gemaakt. Met de op basis hiervan opgezette modellen zijn de eerste vergelijkingen
gemaakt tussen de rekentools van de partners. Ook is het primaire missieprofiel gedefinieerd waarnaar de projecties voor toekomstige rotortoestellen zullen worden geschaald.
Onderzoeksinstituten: DLR (D), ONERA (F), US Army AMRDEC (US),
US Army ARL (US), DE&S (UK), Dstl (UK).
Universiteiten: GeorgiaTech (US).
Airbus Helicopters (F), NATO
-

J.18 - Certificatie via Simulatie
Looptijd
Samenvatting
Onderzoek naar het gebruik van (vlieg)simulatie om bewijsvoering te genereren voor
de certificatie van rotor craft (helikopters en tilt rotors).
Omschrijving
Het NLR zal als taakleider, in overleg met partners en EASA, bijdragen aan de definitie
van richtlijnen voor de gewenste “fidelity” van vliegsimulatie-modellen te gebruiken
voor certificatiedoeleinden. Het NLR zal aan de hand van deze richtlijnen innovatieve
(realtime) helikopter/tilt rotor simulatiemodellen ontwikkelen en vervolgens implementeren in de software-omgeving van de Topic Leader (Leonardo Helicopters). Tot
slot zijn er HPS-testactiviteiten gepland ter evaluatie van Augmented Reality- technologie als goedkope COTS-oplossing voor piloot-gestuurde vliegsimulators ten behoeve
van certificatie.
Realisatie, highlights 2019
Eindrapport WP2 met uitgebreide analyse van de CS-29 certificatiebasis ter identificatie van de eisen waarvoor de bewijsvoering mogelijk (deels) m.b.v. vliegsimulatie
gegenereerd kan worden. Daarnaast is er een start gemaakt met de definitie van
metrieken om de waarheidsgetrouwheid van de simulatie te kwantificeren. Tot slot is
er gewerkt aan realtime instromingsmodelering m.b.v. systeemidentificatie.
Knelpunten 2019
Ontwikkeling van instromingsmodel en het gebruik van de gerelateerde software
(CIFER) kost meer tijd/effort de gepland.
Samenwerkingsrelaties in de
DLR, Politecnico di Milano, University of Liverpool, Liverpool John Moores University
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanLeonardo, EASA
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
J.19 - GARTEUR (HC) Group of Responsables (GoR)
Looptijd
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. In 2019 zal het NLR actief zijn in EG36/AG24 “Onderzoek
rotor-rotor interacties van compound helikopters”.
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De vliegsnelheid van een conventionele helikopterconfiguratie wordt beperkt door
limieten. 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 geluids- en trillingsbelastingen. Door middel van simulaties worden deze aspecten onderzocht. De resultaten zijn van belang voor een veilig en competitief ontwerp
van toekomstige compound helikopters.
budget
Onderzoeksinstituten; DLR (D), ONERA (F), CIRA (I).
Universiteiten: University of Glasgow (UK), Technische Universität München (D), Politecnico di Milano (I), NTUA (GR), TU Delft (NL), IAG (D)
Europese en/of nationale maakindustrie; Leonardo, Airbus Helicopters en Fokker
Aerostructures etc.
CEAS, European Rotorcraft Forum, Forum of the American Helicopter Society

J.20 - Samenwerking met TU Delft: Helikoptervliegeigenschappen
Looptijd
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'.

Realisatie, highlights 2019
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J.21 - Onbemand opereren
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Daarnaast zal er samen met de TU Delft gewerkt worden in het kader van NATO-STOgroep AVT-174. Daarin worden helikopter/schipsimulatie- methodes van de diverse
naties met elkaar vergeleken door middel van het uitwerken van een concreet voorbeeld. De Nederlandse SHOL-kwalificatie methode zal daarin worden ingezet.
Ook zal er worden samengewerkt in het kader van het NITROS-project (Network for
innovative training on rotorcraft safety).
NLR neemt (als partnerorganisatie) deel aan NITROS (Network for Innovative Training
on ROtorcraft Safety), een opleidings- en trainingsprogramma voor PhD-studenten
met als uiteindelijk doel het verbeteren van de helikopterveiligheid. NITROS is eind
2016 van start gegaan. Naast het bijwonen van een vergadering, is in 2019 overleg
geweest met een aantal PhD-studenten. Enerzijds voor het leggen van contacten met
heli-vliegers in Nederland ten behoeve van simulatorsessies, anderzijds over de mogelijkheid tot detachering van een aantal studenten bij NLR. Dit laatste heeft tot nu toe
nog niet tot resultaten geleid.
Samenwerking met begeleiders en studenten van TU Delft.
-

Opdoen en verder uitbouwen van kennis en ervaring op het gebied van (veilig) opereren met Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) door de NLR RPAS operaties in
stand te houden en verder te professionaliseren. De hierin opgedane kennis en ervaring wordt toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse (MKB) belanghebbenden in de
RPAS-sector.
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 veilig
en duurzame inpassing te realiseren van nieuwe luchtruimgebruikers. Het NLR loopt
voorop en is een veelgevraagde leverancier voor andere EU-landen en het NLR zet
zichzelf op de kaart bij EASA en EUROCONTROL’
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is om zelf een actieve RPAS-operator te zijn en te blijven. Dit maakt
RPAS-training, testcentrumexploitatie, RPAS-keuringen, RPAS- onderzoeksprojecten
en -demonstraties mogelijk waardoor het NLR als
one-stop shop kan fungeren voor de Nederlandse (MKB) belanghebbenden in de
RPAS-sector.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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Om een actieve RPAS-operator te zijn en te blijven dient kennis te worden opgedaan
op de gebieden van nieuwe toestellen, nieuwe operatiemanieren en operator organisatie-aspecten (zoals veiligheidsmanagement, vluchtvrijgave, onderhoudsprocedures
etc.). Dit wordt in dit project opgedaan door de dagelijkse activiteiten met betrekking
tot de RPAS operator- instandhouding en evaluaties daarvan. De hierin opgedane
kennis wordt gedeeld in contactmomenten met de klanten/gebruikers en overige
stakeholders (waaronder IenW, ILT, MLA, etc.).
- Er is in 2019 invulling gegeven aan de publieksinformatie campagne #vraag het NLR
i.s.m. Dronewatch. Hiervoor zijn verschillende artikelen over drone regelgeving/natura2000 geschreven en gepubliceerd.
- Er is kennis en ervaring opgebouwd over drone EV en geluidsberekeningen
- Het NLR is actieve deelnemer in het drone REGIM initiatief dat tot doel heeft om de
sector samen te brengen en te komen tot geharmoniseerde richtlijnen en best practices op legio drone gerelateerde onderwerpen (NLR is deelnemer in focus groups
over: qualification & Training, Operations, Standards en Standard scenarios)
- Tevens is deelgenomen aan een aantal conferenties.
Door verschillende ad-hoc instandhouding gerelateerde werkzaamheden is het niet
mogelijk geweest om bij verschillende operators met de operatie mee te lopen.
Daarnaast is door de grote onduidelijkheid over de nationale regelgeving implementatie en vanwege het feit dat bestaande operators nog tot medio 2022 onder huidige
bevoegdheden kunnen opereren, niet gewerkt aan de omzetting naar EASA structuur.
Dit wordt nu voorzien in 2020.
Enkel niet-formeel vastgelegde relaties met Nederlandse (MKB) belanghebbenden in
de RPAS-sector. Meer specifiek betreft dit onder andere een groot aantal RPASoperators, fabrikanten, sensorontwikkelaars, politie, brandweer, handhavers en overige overheidsdiensten.
-

J.22 - Geavanceerde drone training
Looptijd
Samenvatting
Ontwikkeling van een geavanceerde opleiding voor professionele drone piloten
Omschrijving
Sinds november 2015 is het NLR erkend als vliegopleiding voor RPAS-vliegers, welke
noodzakelijk is om het brevet (RPA-L) aan te kunnen vragen. Opleidingen worden
gegeven voor drones tot 150 kg en binnen zichtafstand van de piloot, zogenaamde
Visual Line Of Sight (VLOS). In 2017 is de opleidingsbevoegdheid uitgebreid tot zogenaamde “extended” Visual Line Of Sight (EVLOS).
Medio 2019 zal Europese regelgeving van kracht worden waar aan drone vliegers
specifieke kennis en ervaringseisen worden opgelegd die afhankelijk zijn van het risicoprofiel van de gewenste operatie.

Realisatie, highlights 2019
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Het is de verwachting dat voor deze zogenoemde “Specifieke operaties” verdere ontwikkeling van de opleidingen noodzakelijk is om op deze specifieke behoeftes in te
kunnen spelen. Gezien de nichemarkt zijn vooralsnog geen marktpartijen bekend die
hierop inspelen, waardoor het NLR dit voor de Nederlandse/EU drone sector kan
faciliteren en legale (grensverleggende) drone vluchten mogelijk kan (blijven) maken.
In 2019 is aan de ontwikkeling van BVLOS opleidingen gewerkt omdat er in het kader
van een aantal projecten BVLOS vluchten moesten worden uitgevoerd. Bij operators
ontstond in de loop van 2019 steeds meer behoefte aan opleidingen voor de 25-150
kg. klasse. NLR heeft zelf ervaring opgebouwd met deze klasse met de Gryphon Multi-

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

copter en Mugin fixed wing. Opleidingssyllabus voor 25-150 kg is in concept gereed en
gebaseerd op het principe dat de operator bij voorkeur zijn eigen grote drone gebruikt bij de opleiding en als back-up de Gryphon of Mugin kunnen worden gehuurd.
Eerste opleidingen worden begin 2020 verwacht met toestellen van operators omdat
Gryphon en Mugin nog niet gereed zijn als lestoestel.
Gryphon en Mugin gereed maken als lestoestel kost meer effort (en budget) dan oorspronkelijk verwacht en is daardoor vertraagd
Diverse Nederlandse operators (veelal MKB)
-

Mugin drone (registratie PH-1AS) bedoeld voor gebruik bij geavanceerde drone training.
J.23 – Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Design Evaluation and Performance Assessment of Rotorcraft Technology
by 2050 (DEPART 2050)
Looptijd
20-03-2017 – 30-09-2021
Samenvatting
DEPART 2050 is de Technology Evaluator (TE) voor het Fast Rotorcraft Innovative
Aircraft Demonstration Platform (IADP) en de werkzaamheden vinden plaats ter ondersteuning daarvan. Doel is het uitvoeren van evaluaties voor innovatieve ‘rotorcraft’-configuraties (tilt rotor 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 multidisciplinaire simulatieplatformen die, waar nodig, zullen worden aangepast aan de innovatieve configuraties. Het NLR zal in 2019 analyses uitvoeren op het gebied van brandstofverbruik en
gasemissies, op basis van door
Leonardo Helicopters uitgevoerde berekeningen. Waar nodig zullen aanpassingen
worden gedaan aan het vliegmechanisch rekenmodel EUROTILT, waarmee de vliegprestaties van het innovatieve tilt rotor vliegtuig kunnen worden berekend.
Realisatie, highlights 2019
In nauw overleg met Leonardo Helicopters (LH) zijn additionele, representatieve missie-scenarios gedefinieerd op locaties buiten Europa, zodat ook vliegoperaties onder
andere atmosferische omstandigheden mogelijk zijn.
Vanwege de disseminatie-taak van de TE, en in lijn met de oorspronkelijke doelstelling, heeft de TE besloten zelf rekenmodellen te ontwikkelen voor alternatieve generieke Fast Rotorcraft (FRC). NLR heeft een model opgesteld voor een tilt rotor vliegtuig, waarvoor de missieberekeningen (brandstofverbruik en emissies) zijn uitgevoerd.
NLR heeft tijdens het ERF2019 een paper gepresenteerd: "Design evaluation and per165
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formance assessment of rotorcraft technology by 2050". Hierin staan o.a. de resultaten van voornoemde NLR-berekeningen voor de generieke FRC.
NLR heeft door LH gegenereerde rekenresultaten verwerkt tot diverse ‘metrics’,
waarbij een nadere vergelijking is gemaakt tussen NGCTR en AW139. De resultaten
zijn gerapporteerd als onderdeel van project Deliverables 5 en 6. De gevonden verbeteringen per passagier-km in brandstofverbruik (minimaal -51%) en in NOx-emissies
(minimaal -12%) zijn in lijn met de doelen van LH voor het jaar 2025 (resp. -50% en 14%). De NOx-emissies zijn slechts voorlopige resultaten, in afwachting van een door
NLR te ontwikkelen verbeterd motormodel.
Beide Clean Sky 2 Fast Rotorcraft IADPs (Airbus en Leonardo) hebben besloten zelf
zorg te dragen voor de benodigde missieberekeningen. Vanwege de disseminatie-taak
van de TE, en in lijn met de oorspronkelijke doelstelling, is besloten om zelf rekenmodellen te ontwikkelen voor alternatieve generieke Fast Rotorcraft (FRC), zijnde een
'compound helicopter' (door CU) en een tilt rotor vliegtuig (door NLR).
Cranfield University, Universita degli Studi di Padova
Airbus Helicopters en Leonardo Helicopters, Anotec Engineering.
Tijdens het European Rotorcraft Forum (ERF) 2019 in Warschau, is namens DEPART2050 een paper gepresenteerd: "Design evaluation and performance assessment
of rotorcraft technology by 2050".

J.24 - Contributing to AirWorthiness standards for mass market Drones (AW-Drones)
Looptijd
Samenvatting
Het opzetten van een methode om tot standaarden voor mass market drones te komen en de validatie daarvan.
Omschrijving
In het project AW-Drones wordt bijgedragen aan het veilig gebruik van
‘mass market drones’ door het verzamelen, beoordelen en beproeven van eisen,
technische standaarden en operationele procedures om te komen tot (industrie) ‘best
practices’. Hiervoor wordt data verzameld en kennis toegepast om te komen tot standaarden. Het opdoen van nieuwe kennis zit hem vooral in het opzetten van de methode om tot de standaarden te komen en de validatie van de standaarden. Het NLRaandeel in het project richt zich voor het overgrote deel (>90%) op die delen waarbij
nieuwe kennis wordt opgedaan.
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J.25 – Compass 2020
Looptijd
Samenvatting
166

Daarnaast profiteren zowel Nederlandse fabrikanten als drone operators en eindgebruikers van de resultaten van dit onderzoek. De standaarden verhogen de Europese
marktpenetratie van door Nederlandse bedrijven gefabriceerde drones, doordat de
technische evaluaties van afzonderlijke vliegtuigen niet meer hoeven te worden uitgevoerd ten behoeve van drone operators, en bieden eindgebruikers eenvoudig toegang tot de nieuwste en veiligste drone technologieën en -toepassingen. Bovendien
wordt kennis verkregen over de (globale) ongevals/incidentgegevens en of deze al
dan niet worden beïnvloed door verschillende luchtwaardigheidsvoorschriften en normen.
In 2019 heeft het NLR de werkwijze opgesteld en vastgelegd op basis waarvan beschikbare standaarden zijn gecategoriseerd en beoordeeld.
TU Delft en DLR
DJI Europe, DeepBlue, Unifly, EuroUSC Italia, CERT, Flight Safety Foundation Cyprus,
Ortellio UK, IAI, Blyenburgh & Co en Delair-Tech.
-

EU-onderzoeksproject gericht op het vaststellen van Ship-UAV Operational Limitations
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(SUOLs) voor operaties met fixed-wing en rotary wing UAVs aan boord van een Oceangoing Patrol Vessel (OPV), waarbij wordt bijgedragen aan het vaststellen van Concept of Operations (CONOPS) en aan de definitie van COMPASS2020 MS Architecture
and Data Model.
De beoogde kennisopbouw is ervaring opdoen met het opstellen van operationele
limieten voor UAV-operaties aan boord van schepen.
Het windklimaat van de OPV wordt berekend met CFD. Een vliegmechanisch model
van beide typen UAVs wordt gecombineerd met een scripted virtual pilot. Daarmee
wordt door het berekende windklimaat “gevlogen” teneinde de optimale vliegbanen
en Candidate Flight Envelopes (CFEs, theoretische SUOLs) vast te stellen. Met een
vliegproefcampagne aan boord van de OPV worden de CFEs gevalideerd en de SUOLs
vastgesteld.
Door bij te dragen in de discussies binnen het consortium voor vaststelling van CONOPS wordt de kennis van CONOPS voor UAVs vergroot.
Door bij te dragen aan de discussies binnen het consortium wordt met name de kennis van de datamodeldefinitie van een tactische omgeving inclusief UAV’s vergroot.
Alleen project opstart activiteiten.
TNO, INCAS (Roemenië), CMRE (België), MAOC-N (Portugal)
Tekever Aerospace Defence and Security, Naval Group, Airbus Defence & Space, Autoridade Marítima Nacional (Portugese kustwacht), Romanian border police, German
federal naval police, Border force maritime command (home office).
-

Het project J.26 - Safety And Flexibility Improvements in Rotorcraft operations through EGNOS (SAFIRE) is vóór 1-12019 beëindigd.
J.27 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Aircraft noise Reduction Technologies and related Environmental iMpact
(ARTEM)
Looptijd
01-11-2017 – 30-11-2021
Samenvatting
ARTEM is een project gefinancierd in het H2020 EU-onderzoeksprogramma, en beoogt een antwoord te bieden op de uitdaging met betrekking tot het significant reduceren van vliegtuig geluid in 2035 en 2050. ARTEM bestaat globaal uit drie onderzoekspilaren:

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

1. Absorptie en shielding technologieën;
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 UHB- 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 (in de Flow Duct Facility (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 FDFfaciliteit commercieel aantrekkelijker worden om door motor producerende 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.
Het akoestisch en mechanisch ontwerp van een Laagfrequente Hoog SPL geluidsbron
zijn afgerond.
167
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De 3D geprinte facingsheets in aluminium en titanium met verschillende grootte v.d.
gaatjes zijn getest in de impedantiebuis.
De resultaten zijn gepresenteerd op de mid-term review bij CIRA in Italië.

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

3D printen van een nieuw concept liner, speciaal ontworpen voor laagfrequent geluid
om de nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en limieten van het ontwerp vast te kunnen
stellen.
Inkoop v.d. onderdelen voor de laagfrequente geluidsbron. Het ontwerp is sinds mei
2019 klaar, maar de inkooplijst van de onderdelen is pas december 2019 rondgekomen, waarna de onderdelen nog besteld moesten worden.
ISVR, DLR
Rolls-Royce Duitsland
AIAA-Aeroacoustic conference paper

J.28 – Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Active flow Wind tunnel Test (AFLoWTest)
Looptijd
Samenvatting
In het project AFLoWTest wordt kennis opgebouwd op het gebied van
active flow control en cryogene PIV.
Omschrijving
Het NLR heeft in 2017 nieuwe modelonderdelen voor het bestaande A320 high-lift
halfmodel van DLR (HINVA) gemaakt, onder andere vleugelvoorrand- delen geschikt
voor het installeren van Active Flow Control units (van Airbus en NAVASTO) en een
nieuwe geïnstrumenteerde UHBR-doorstroomgondel.
Doel van het onderzoek is om vast te stellen of het lift verlies 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 Ma en
Re 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.
Daardoor worden naast drukmetingen vooral PIV-metingen uitgevoerd.
Om de loslatingspatronen vast te stellen moeten de PIV-metingen op diverse stroomafwaartse posities 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.
Realisatie, highlights 2019
Succesvolle metingen uitgevoerd aan een high lift half model opstelling bij cryogene
condities (tot 104 K) in DNW-KKK. Metingen omvatten drukmetingen, stromingsvisualisatie, in-stationaire drukmetingen en PIV metingen. Veel kennis opgedaan voor het
meten met een traverseerbare PIV opstelling onder moeilijke omstandigheden.
Eindrapport met de analyse van resultaten van de 2e PIV meetcampagne in KKK
(2018) is opgeleverd en project afgerond.

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
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De paper “CFD and Wind Tunnel Tests for Local Active Flow Control at the WingPylon-Nacelle Junction.” is verkozen tot ‘best aeronautical paper’ van de CEAS Aerospace Europe 2020 conferentie.
Splitsing van oorspronkelijke test campagne in twee test campagnes, waardoor extra
kosten gemaakt moesten worden.
TU Delft, DLR
Airbus en NAVASTO
Wind tunnel experiments with local active flow control for aircraft towards future
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flight testing, Paper at ICAS 2018 by: Vlad Ciobaca (DLR), Bruno Stefes (Airbus), Anton
de Bruin(NLR), Matthias Bauer (Navasto),Philipp Schlösser (Airbus), Arnoud de Blécourt (NLR), Niko Bier (DLR), Junnai Zhai (DNW-KKK),Michael Meyer (Airbus), Jochen
Wild (DLR)
“CFD and Wind Tunnel Tests for Local Active Flow Control at the Wing-Pylon-Nacelle
Junction.” V. Ciobaca, F. Lange, A. de Bruin, F.F.J. Schrijer, B. Stefes, M. Bauer, J. Zhai.
CEAS Aerospace Europe Conference 2020, Bordeaux, France.
Project J.29 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Innovative turbopROp configuratioN (IRON) - TKI: zie sectie 2.5.
J.30 - Horizon 2020-project: TurboNoiseBB - TKI
Looptijd
01-09-2016 – 29-02-2020
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 turbofan motoren, met de nadruk op de breedbandcomponent van het fan geluid. 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.
In 2019 zal de bijdrage van het NLR bestaan uit het verder verbeteren van akoestische
meettechnieken waarmee geluidsbronnen worden gelokaliseerd. Deze technieken
worden toegepast op de akoestische meetdata van het schaalmodel.
Realisatie, highlights 2019
Alle beschikbare testdata zijn verwerkt. Er zijn modale analyses uitgevoerd op de data
in de inlaat, die tot een beter inzicht hebben geleid in de verhouding tussen breedband en tonaal geluid. Daarnaast zijn voor alle testgevallen akoestische bronplaatjes
gemaakt, zowel voor de inlaat als voor de 'interstage section'. Op sommige plaatjes
waren de breedbandbronnen op de rotorbladen duidelijk te herkennen, op de meeste
echter niet.
Tenslotte is ook een analyse gemaakt van het uitstralingspatroon op basis van de
geluidsmetingen buiten het model.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
DLR, ONERA, ECL, University of Southampton, University of Cambridge, Chalmers TU,
publieke kennisinfrastructuur Universidad Politecnica de Madrid
Relaties met klanRolls-Royce, Safran, Airbus, GKN, MTU, ITP
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
'Phased array beamforming to identify broadband noise sources in the interstage
section of a turbofan engine', door H.H. Brouwer en P. Sijtsma, AIAA Paper 20192669, 25th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 20-23 May 2019, Delft, The Netherlands.
J.31 - Ontwikkeling van de VCNS-geluidssynthese
Looptijd
Samenvatting
Dit vierjarige PhD-project beoogt een verbetering en verdere ontwikkeling van de
VCN-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 virtue169
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le 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:




Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
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 dat een reeks van digitale filters die verantwoordelijk zijn
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 gezamenlijk met TU Delft uit te voeren vierjarige PhD-project beoogt een verbetering en verdere ontwikkeling van het 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.
Het project is voortijdig gestaakt.
De PhD kandidaat heeft zich teruggetrokken.
TU Delft
DNW, OEM, Luchthavens
Paper voor de Aeroacoustics Conference 2019

J.32 – Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Tilt Rotor INlet Innovative Design And Testing (TRINIDAT)
Looptijd
Samenvatting
CFD-simulatie, optimalisatie en experimentele verificatie van turboprop motorinlaten
voor de Next Generation Civil Tilt Rotor-configuratie die door Leonardo ontwikkeld
wordt.
Omschrijving
In het CS2 TRINIDAT-project is het NLR verantwoordelijk voor het management, het
uitvoeren van geavanceerde stromingsberekeningen en de optimalisatie van de inlaatgeometrie, de specificatie van benodigde instrumentatie voor het windtunnelmodel, het opstellen van het windtunnel- testplan, de rapportage en analyse van de
meetresultaten en het inbrengen van ijscertificatie-expertise.
Met de geavanceerde CFD-simulaties en optimalisaties aan een complexe inlaatgeometrie kan het NLR zijn expertise op dit gebied demonstreren en verder ontwikkelen.
Door specificeren van de instrumentatie wordt de expertise van het NLR bij het kostenefficiënt definiëren van instrumentatie voor complexe modellen/testen verder
versterkt. Deze kennis kan worden gebruikt bij het ondersteunen van modelontwerp
in andere projecten. Het analyseren en rapporteren van de meetresultaten versterkt
de NLR-kennis van complexe inlaatstromingen en kan worden toegepast in andere
projecten.
Realisatie, highlights 2019
Critical Design Review van het wind tunnel model doorgevoerd. Instrumentatie plan
en concept test matrix opgesteld. Methodologie voor conversie van vluchtcondities
naar WT testcondities ontwikkeld en geaccepteerd.
Knelpunten 2019
Late levering van finale geometrie baseline nacelle/intake door TM. Vertraging lijkt
opgevangen te kunnen worden door herplanning en mitigatie binnen project.
Samenwerkingsrelaties in de
DNW, Universiteit Twente
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanLeonardo, ADSE, Deharde, Altran
ten/gebruikers
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Wetenschappelijke artikelen
J.33 - Silent approach - TKI
Looptijd
Samenvatting

-

01-03-2018 – niet gedefinieerd
Windtunneltesten op schaalmodellen is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling
van nieuwe vliegtuigen. Echter de verschillende faciliteiten zoals gebruikt in dit traject,
te weten:





Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

open testsectie kleine onderzoekstunnels;
gesloten testsectie kleine onderzoekstunnels;
open testsectie grote industriële faciliteiten;
gesloten testsectie grote industriële faciliteiten.

brengen onzekerheden met zich mee. Reynolds-effecten en het versimpelen van volle
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 een gesloten testsectie
configuratie. Er is echter weinig bekend over de waarde en kwaliteit van deze metingen.
“Silent approach” is een TKI-samenwerking tussen het NLR, DNW, Universiteit Twente
en Embraer, waarin twee PhDs zullen worden ingezet om het fundamentele onderzoekswerk uit te voeren.
Vanuit het NLR wordt één promovendus begeleid om onderzoek te doen naar de waarde van arraymetingen in gesloten testsecties. Karakteristiek aan de DNW-LLF is haar
formaat (6mx8m), waardoor de wandgrenslaag relatief dik is. Het geluid zal door de
grenslaag propageren alvorens de array te bereiken wat leidt tot coherentieverlies. Dit
effect is bekend, maar is in de aero-akoestiek nog weinig bestudeerd. In 2019 zal worden bestudeerd op basis van bestaande modellen voor coherentieverlies, wat de impact op beamforming metingen is in de industriële metingen. Daarnaast zal worden
gezocht naar een methode om hiervoor te corrigeren.
De huidige inzichten zijn dat coherentieverlies in de gesloten straal zorgt voor <1dB
lagere niveaus in array metingen voor frequenties lager dan 10kHz. Voor hoger frequenties loopt dit lineair op tot 5dB bij 50kHz.
* Presentatie & conference paper AIAA Aeroacoustics conference in Delft
* Uitvoer windtunnel test aan een Embraer model in de DNW-LLF
* Speaker test in de DNW-LLF voor fundamenteel onderzoek shearlayer
De geïdealiseerde coherence loss modellen blijken erg gevoelig voor invoerparameters
waarmee de voorspellende waarde lager wordt.
Universiteit Twente
DNW, Embraer
J. Biesheuvel, M. Tuinstra, L. D. de Santana and C.H. Venner, Effects of coherence loss
on beamforming measurements applied to industrial scale wind tunnels, 25th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 20-23 May 2019, AIAA 2019-2463

J.34 – Horizon 2020-project: Stratospheric Flying Opportunities for High-Speed Propulsion Concepts (STRATOFLY)
Looptijd
01-01-2018 – 30-11-2020
Samenvatting
STRATOFLY richt zich op supersoon vliegen door de stratosfeer. Momenteel bezit deze
technologie TRL 3, het doel van dit project is om dit in 2035 tot TRL 6 te verhogen. Het
deel waarin het NLR betrokken is, richt zich op geluid:
 Airframe-voortstuwing integratie met het oog op akoestiek;
 Nozzles produceren voor jet noise metingen;
 Far field jet noise metingen verrichten;
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Omschrijving

 Geluidsimpactstudie.
De stratosfeer is de hoogste laag in de atmosfeer waarin een vliegtuig nog kan vliegen.
Echter, deze laag wordt weinig gebruikt voor commercieel vliegen. De visie van de EU is
dat het aantal reizigers zal verzesvoudigen in 2050, vliegen in stratosfeer wordt hierdoor aantrekkelijk en wellicht de enige optie.
Voor vliegen in de toplagen van de stratosfeer, zijn hoge snelheden nodig.
De afgelopen 20 jaar zijn hier innovatieve vliegtuigconcepten voor bedacht die zich
momenteel op TRL 3 bevinden.
Het eerste doel is multifunctionele integratie van voortstuwing, aerodynamica, airframe
en andere relevante systemen.
Het tweede doel is om te bepalen welke vlieghoogtes duurzaam zijn met het oog op het
milieu, hier wordt ook rekening gehouden met het soort brandstof.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Stratofly test setup in AWT
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Het derde doel richt zich op acceptatie door de maatschappij, hier wordt gekeken naar
implementatie en geluid. Geluidmitigatie wordt ook al meegenomen in de airframe
integratie van de voortstuwing.
- Een laboratorium schaal nozzle is gemaakt voor akoestische testen.
- De eerste akoestische test met de nozzle is uitgevoerd in de NLR-AWT
- Eerste conclusies leiden tot een re-design van de full scale nozzle.
- Beperkte resources voor design en aanmaak bij AVET. Hierdoor is er meer uitbesteed
dan gepland.
- Er is geen persluchtsysteem aanwezig bij de NLR-AWT voor de vereiste hoge mass
flows. Hiervoor is een tijdelijk systeem gehuurd.
VKI, CIRA, DLR, ONERA, CNRS, FOI, TUHH, POLITO
ESA
-
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K

Composieten- en constructietechnologie

Het hoofdkennisgebied “Composieten- en constructietechnologie” bestaat uit de volgende kennisgebieden:




Constructie- en fabricagetechnologie (AV.1.I);
Experimentele mechanica en windtunnelmodelontwerp (AV.1.K);
Materiaaltechnologie en windtunnelmodelfabricage (AV.1.L).

Het ontwikkelen van composietentechnologie is een strategisch onderdeel van materiaalonderzoek voor lucht- en
ruimtevaarttoepassingen. Nederlandse kennisinstellingen en industriële ondernemingen hebben de afgelopen jaren in
nauwe samenwerking een unieke positie weten te bereiken op het gebied van vezel/metaallaminaten en composieten
(Glare® en thermoplasten). Maar ook op het gebied van hoogwaardige technieken voor oppervlaktebehandelingen
speelt Nederland een voorname rol.
Het hoofdkennisgebied richt zich daarom op het ontwikkelen van constructies gebaseerd op nieuwe composiet materialen en metalen ten behoeve van lucht- en ruimtevaartuigen. 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), Vacuüm injectie, Out of Autoclave Processing, Press Forming en Automated Fibre Placement (AFP) met thermoharders en thermoplasten, en robot
based composite manufacturing is van groot belang. Daarnaast wordt in toenemende mate ook onderzoek gepleegd
op het gebied van lassen van thermoplasten.
De rode draad voor kennisopbouw in het kennisgebied “Constructie- en fabricagetechnologie” is: automatiseren van
fabricage- assemblage- en reparatieprocessen in metaal en composiet en het digitaliseren van fabricageprocessen en
fabricagemiddelen.
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.
Vanwege de ontwikkelingen richting steeds zuinigere, stillere en veiligere luchtvaartuigen wordt een verdere verfijning van het ontwerp en de aanmaak van windtunnelmodellen gevraagd.
De trend naar lichtere constructies vertaalt zich in meer dynamisch gedrag van deze constructies. Dit vraagt voor
windtunnelmodellen een domein-overschrijdende aanpak van het ontwerpproces, waarbij gekozen materiaaleigenschappen, door de stroming geïnduceerde krachten en dynamica samen gaan.
Een andere zichtbare trend is de verhoogde onderzoeksinspanningen op het gebied van high efficiency voortstuwing,
zoals UHBR-motoren en gedistribueerde (elektrische) voortstuwing.
Voor beide bovengenoemde trends geldt dat de vraag naar de hoeveelheid en het type te acquireren data wordt verhoogd.
Het onderzoek in het kennisgebied “Experimentele mechanica en windtunnelmodelontwerp” spitst zich dan ook toe
op sensortechnologie en data handling, alsmede op simulatie van voortstuwingsprincipes en hybride construeren.
De bij het ontwerpen van windtunnelmodellen genoemde ontwikkelingen vertalen zich rechtstreeks in de ontwikkelingen op het gebied van windtunnelmodelfabricage; kennisgebied “Materiaaltechnologie en windtunnelmodelfabricage”.
Hybride ontwerpen dienen samen te gaan met combinaties van materialen en productiemethoden in de aanmaak van
windtunnelmodellen.
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Nieuwe voortstuwingsprincipes, waaronder gedistribueerde voortstuwing en elektrificering, vragen alternatieve motorsimulatoren, inbouw van active flow control mechanismen en modeloppervlakten geschikt voor grenslaagonderzoek.
Om de grotere hoeveelheid data te kunnen verwerken is ontwikkeling nodig op het gebied van dataprocessing en
dataoverdracht.
Gecombineerde optische en mechanische geometriemetingen en alternatieve productiemethoden komen tegemoet
aan de vraag naar korte doorlooptijden.
Technieken zoals 3D printen worden verder uitgediept om aan de vraag naar grotere detaillering te kunnen voldoen,
met name gericht op akoestische testen.
In hoofdstuk K.1 – NLR-werkzaamheden wordt in meer detail op deze onderwerpen en projecten ingegaan.
Projecten – K Composieten- en constructietechnologie
K.1
Kennisopbouw Digital Twin-concept for Industry 4.0
K.2
Thermische spanningen tijdens uitharding composieten
K.3
Horizon 2020-project: High Efficiency COmposite LAnding Gear (HECOLAG)
K.4
Robot based composites manufacturing and maintenance
K.5
Horizon 2020-project: Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)
K.6
Contribution to Composite Materials Handbook-17 (CMH-17)
K.7
Virtual Manufacturing Composites
K.8
Kennisopbouw Flexdraper-project
K.9
Smart features for advanced wind tunnel models
K.10 Scaled testing of novel aircraft configurations and constructions
K.11 Fast track wind tunnel model manufacturing
K.12 Flexible tooling concepts

K.1

NLR-werkzaamheden

Project K.1 - Kennisopbouw Digital Twin-concept for Industry 4.0 is onderdeel van strategische ambitie 2, zie sectie 1.1.
K.2 - Thermische spanningen tijdens uitharding composieten
Looptijd
Samenvatting
Om de ontwikkeling van composiet constructies en de daarbij behorende fabricage
middelen (bijvoorbeeld mallen) te versnellen zal in toenemende mate gebruik gemaakt moeten worden van simulatiemiddelen. In het kader van dit project zal kennis
worden opgebouwd waarmee thermische spanningen tijdens uitharding van composieten kunnen worden voorspeld.
Dit onderzoek is onderdeel van de NLR-strategie om kennisopbouw te plegen op het
gebied van virtual manufacturing om hiermee op termijn de Nederlandse industrie in
staat te stellen om sneller en met minder kans op uitval producten te kunnen ontwikkelen.
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 zelfs krimpscheuren in de uitgeharde component kunnen
veroorzaken. Door het kunnen voorspellen van de omvang en aard van deze krimpspanningen kan het ontwerpproces en het daaraan gekoppelde fabricageproces sneller worden geoptimaliseerd. Daarom zal in 2019 het begin gemaakt worden met het
realiseren van een model (Abaqus-gebaseerd) waarmee deze krimpspanningen kunnen worden berekend. Het uiteindelijke doel is om niet alleen krimpspanningen,
maar ook krimpscheuren te kunnen voorspellen.
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Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
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Dit project is vanwege ontoereikend budget in 2019 niet van start gegaan.
-

K.3 – Horizon 2020-project: High Efficiency COmposite LAnding Gear (HECOLAG)
Looptijd
Samenvatting
Ontwikkeling van composiet landingsgesteldelen voor civiele vliegtuigen.
Omschrijving
In dit EU-project ligt de focus op kennisopbouw inzake geautomatiseerde fabricage
van grote, complexe en dikwandige composiet constructies voor landingsgestellen
van grote civiele vliegtuigen.
Het doel is om met behulp van de in dit project te ontwikkelen technologieën metalen
landingsgestelonderdelen te vervangen door composieten onderdelen. Het voordeel
van deze composieten onderdelen is: lichter van gewicht, minder corrosiegevoelig,
minder vermoeiiings gevoelig en kortere lead times voor productie.
Kennisopbouw gebeurt op het gebied van geautomatiseerde fabricage- technologie
voor de vezelversterkingen van deze onderstellen (onder andere door middel van
vlechttechnologie en Robot Based Pick&Place en Pick&Drape) en harsinjectie van
grote dikke (dikte van enkele centimeters) vezelpakketten.
Omdat landingsgesteldelen nu nog vrijwel uitsluitend van metaal zijn en er nog weinig
kennis op het gebied van composiet landingsgestellen in civiele toepassingen beschikbaar is, kan Fokker Landing Gear zich via HECOLAG een betere concurrentiepositie verwerven.
Realisatie, highlights 2019
3 composiet Side-beams voor testdoeleinden
Rapport met beschrijving van nieuwe ontwerpmethode voor composiet landingsgesteldelen (status draft)
Knelpunten 2019
Automatisch preformen van complex gevormde delen d.m.v. enkelvoudig membraanvormen blijkt onvoldoende reproduceerbaar. De duurdere methode van dubbelzijdig
membraanvormen zal hiervoor toegepast moeten worden.
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanFokker Landing Gear, Liebherr Aerospace en Airbus
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
K.4 - Robot based composites manufacturing and maintenance
Looptijd
Samenvatting
Kennisopbouw op het gebied van "robot based composites manufacturing and maintenance".
Kennisopbouw op het gebied van mens-robot samenwerking ter vergroting van de
flexibiliteit en efficiëntie van robotic composites automation (cobots).
Omschrijving
Thermoplasten worden in toenemende mate toegepast in de vliegtuigindustrie.
Thermoplasten bieden de optie om lokale opdikkingen en verstijvers door middel van
lassen te bevestigen. Ook tijdens reparatie kan het lasproces worden toegepast.
Daarom zal er in 2019 worden begonnen met het opbouwen van kennis (uitvoeren
van experimenten) op het gebied van "robot based induction welding for assembly
and maintenance".
Daarnaast is er veel behoefte aan een betere integratie van automatische en manuele
werkzaamheden tijdens de voorbereiding tot of gedurende de aanmaak van composieten producten. Hierdoor kunnen robots assisteren bij manuale processen of kunnen automatische processen flexibeler en efficiënter worden toegepast. Deze zogenaamde cobots zijn vanuit risico- en Arboregelgeving beperkt in snelheid en payload.
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Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers

Wetenschappelijke artikelen

Er wordt enerzijds onderzoek gedaan om naast bestaande cobot-technologie ook
andere vormen van veilige samenwerking mogelijk te maken met zwaardere industriele robots en anderzijds processen en equipment te ontwikkelen welke wel met cobots kan worden uitgevoerd.
Robotic inductielas setup van NLR is in gebruik genomen als testbed voor het inductielassen van thermoplastische composieten. Hierbij wordt zowel de lastechnologie voor
het lassen van composieten weefsel materialen alsook de kennis die nodig is voor het
lassen van zogenaamde unidirectionele (UD) materialen onderzocht.
Op het gebied van mens-robot samenwerking is een mobiel platvorm met cobot geselecteerd en is gestart met de kennisopbouw van het veilig inzetten van deze technologie bij reparatie en maintenance activiteiten.
- TPRC/Universiteit Twente
- HAN University of Applied Sciences
- University of Applied sciences Inholland Delft
- Defensie, KLM, GKN Fokker, KVE
De ontwikkelde technologie heeft niet alleen een breed toepassingsgebied binnen de
luchtvaartindustrie, maar ook veel toegevoegde waarde voor ander composiet verwerkende industrieën.
-

K.5 – Horizon 2020-project: Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS) (zie ook KaV Avionicatechnologie – E.12)
Looptijd
15-06-2015 – 31-05-2020
Samenvatting
Het doel van het ACASIAS-project is om bij te dragen aan de vermindering van het
energieverbruik van toekomstige vliegtuigen door de aerodynamische prestaties te
verbeteren en de integratie van nieuwe efficiënte aandrijfsystemen te vergemakkelijken.
De aerodynamische prestaties worden verbeterd door de conforme en structurele
integratie van antennes. De installatie van nieuwe motor- concepten 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 het
geluid van 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 het
ACASIAS-project 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
door middel van Automated Fibre Placement. Door deze automatisering kunnen
de kosten van het composiet-fabricageproces acceptabel blijven. 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 flexibel
Printed Circuit Board;
4. Een Glare-paneel met een geïntegreerde VHF-communicatie-slotantenne.

Omschrijving
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NLR is hier betrokken bij ontwerpkeuzes die door projectpartners worden gemaakt en
het evalueren van testresultaten.
In 2019 zal het NLR fabricageproeven uitvoeren om het geautomatiseerde productieproces voor verstijfde panelen te verbeteren en hiermee specifieke productdetails te
fabriceren die door partner VZLU getest zullen worden.
Verder zal het NLR kennis opbouwen om het ortho-grid paneel met geïntegreerde
panelen te kunnen fabriceren.
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Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Succesvolle testen zijn uitgevoerd met siliconen vacuümzakken voor gridverstijfde
panelen
DLR (Duitsland), VZLU (Tsjechië), CIMNE (Spanje)
Fokker Aerostructures (NL), Fokker Elmo (NL), IMST (Duitsland), INVENT (Duitsland),
EVEKTOR (Tsjechië), TRACKWISE (Engeland) en L-Up (Frankrijk)
In het kader van het project is een conferentie georganiseerd.

Project K.6 - Contribution to Composite Materials Handbook-17 (CMH-17) is beëindigd vóór 1-1-2019.
Project K.7 - Virtual Manufacturing Composites is onderdeel van strategische ambitie 2, zie sectie 1.1.
K.8 - Kennisopbouw Flexdraper-project
Looptijd
Samenvatting
In het Flexdraper-project wordt een full-scale robot end-effector ontwikkeld, welke
geschikt is voor het automatisch draperen van prepreg composiet 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.
Omschrijving
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 manuele lay-up van prepreg Carbon Fiber Reinforced Plastic (CRFP)materialen geproduceerd worden en waar vandaag de dag nog geen automatisch
alternatief voor beschikbaar is. Het flexibele karakter van de procestechnologie die
hiervoor ontwikkeld wordt maakt de oplossing al economisch rendabel voor kleine
series.
Realisatie, highlights 2019
TRL 4 van dit automatische productie proces is in 2019 gedemonstreerd aan de stakeholders.
Knelpunten 2019
Zeer complexe technologie ontwikkeling vraagt veel hoogwaardige kennis en unieke
capabilities van alle partners. Er wordt veel gevraagd van de specialisten die hiervoor
noodzakelijk, zowel bij de commerciële als de Universitaire partners en kennisinstellingen. Dit leidt in sommige gevallen tot vertraging en/of druk op capaciteit en projectbudget.
Samenwerkingsrelaties in de
 University of Southern Denmark, The Maersk Mc-Kinney Moller Institute;
publieke kennisinfrastructuur  Aalborg University, Dept. Mechanical and Manufacturing Engineering;
 Technical University of Denmark, Department of Applied Mathematics and Computer Science;
 Innovation Fund Denmark.
Relaties met klanTerma Aerostructures A/S, Technicon A/S
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
Er staan diverse research papers gepland voor release in 2020 op deelgebieden binnen deze research opdracht
K.9 - Smart features for advanced wind tunnel models
Looptijd
Samenvatting
Vergroten van de hoeveelheid data of de kwaliteit van de data welke tijdens een
windtunneltest 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.
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Dit komt tegemoet aan de wens van OEM’s om zo veel mogelijk data te vergaren
binnen de kostbare windtunneltijd.

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Onderzoek hiervoor spitst zich toe op het innovatief toepassen van mechatronische
componenten (bijvoorbeeld remote controls en krachtbalansen), het vergroten van
het aantal configuraties in welke een model getest kan worden, nieuwe sensoren en
(lokale) dataverwerking.
Er is in samenwerking met Jansen Precision Engineering een concept ontwikkeld voor
een kleine remote control welke ook goede kansen maakt op doorontwikkeling naar
een remote control voor toepassingen in cryogene omstandigheden.
Op balansengebied zijn diverse resultaten bereikt:
- Vergroting van de mogelijkheden betreffende componentbalansen
- Uitkomsten van onderzoek naar rekstroken, toegepaste lijmsoorten en afdekmiddelen heeft geleid tot het kunnen fabriceren van een balans bedoeld voor cryogene
omstandigheden.
- Het toepassingsgebied voor roterende balansen is uitgebreid.
- De doorrekenmethode van roterende balansen in de ontwerpfase is versneld.
Windtunneloperators en hun klanten
Er zijn 2 papers in voorbereiding voor presentatie bij het Internationale Balansensymposium in 2020.

K.10 - Scaled testing of novel aircraft configurations and constructions
Looptijd
Samenvatting
Onderzoek naar de geschaalde realisatie van nieuwe, concept-configuraties en constructies zoals voortstuwingsprincipes, aero-elastische vervorming en methodieken ter bevordering van laminaire stroming.
Dit draagt bij aan de ontwikkeling van energiezuinigheid, geluidsreductie en veiligheid.
Omschrijving
De specifieke onderwerpen richten zich onder andere op:

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

 alternatieve aandrijvingen en de locatie ervan op of in het vliegtuigmodel, waaronder onderzoek naar elektrificering van de voortstuwing;
 (dynamische) vervormingen van onderdelen van het model als gevolg van het
streven naar steeds lichtere constructies met betrekking tot de belasting;
 de beïnvloeding van de stroming ten bate van geluidsreductie en energiezuinigheid.
Er is een hoog vermogen elektrische aandrijving gekoppeld aan een vliegtuigmotorsimulator. Naast mechanische uitdagingen zijn uitdagingen in de afscherming van
meetsignalen ten opzichte van verstoringen hierop door de hoog vermogen elektriciteitskabels ad hoc opgelost.
Indien middelen beschikbaar zijn is vervolgonderzoek naar methodieken om structureel de zeer gevoelige meetsignalen af te schermen van de verstoringen van de hoog
vermogen elektriciteitskabels zeer wenselijk om de technologie te brengen naar iets
wat in projecten ingezet kan worden.
Windtunneloperators en hun klanten
-

K.11 – Fast track wind tunnel model manufacturing
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Looptijd
Samenvatting
Omschrijving

Onderzoek naar verschillende technieken om de doorlooptijd benodigd voor het maken van een windtunnelmodel te verkorten.
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 andere aan:



Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

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 door combinaties van coördinaatmeetmachine (CMM)-metingen en 3D scannen;
 het slimmer omgaan met configuratiewisselingen.
Er is gebruik gemaakt van additive manufacturing productiemethoden binnen meerdere windtunnelmodellen.
Er is onderzoek uitgevoerd naar het snel kunnen wisselen van meerdere klepstanden
in zeer dunne vleugeldelen. Dit onderzoek heeft er na enkele iteraties geleid tot een
toepasbaar product. Op basis hiervan is inmiddels een eerste project gewonnen en
opgestart.
beschikbaarheid 3D printers houdt de toenemende vraag nauwelijks bij
Windtunneloperators en hun klanten
-

K.12 – Flexible tooling concepts
Looptijd
2019 Samenvatting
Er zijn meerdere composieten testbladen gemaakt, waaronder een blad waarbij een
aantal LED's zijn ingebouwd. Met de testbladen zijn verschillende testen uitgevoerd
zoals ultrasoon onderzoek, frequentie-meting, geometrie inspectie en vervormingsmeting. De geometrie inspectie is voor het eerst in huis met behulp van optische 3D
scantechniek gedaan (in plaats van in-huis op een CMM of uitbesteding van optische
3D scan).
Omschrijving
Er zijn uiteindelijk een drietal testbladen gemaakt, twee bladen zonder instrumentatie
en een blad met LED's. Naast een ander malconcept, is er ook een ander aanmaakproces (pers in plaats van oven) en een ander composiet materiaal gebruikt.
Realisatie, highlights 2019
De drie testbladen zijn gemaakt zonder tussenkomst van een positieve (metalen) mal
en de resultaten zijn gebruikt ter voorbereiding op het project met DNW/Dowty.
Ultrasoon onderzoek laat een goede structurele integriteit van de bladen zien. Aan de
hand van de frequentie-meting en de vervormingsmeting zijn eigenschappen getuned
die nodig zijn voor FEM voor het project met DNW/Dowty.
Knelpunten 2019
Het nieuwe composiet materiaal is goed bruikbaar, maar een goede malvulling lijkt
nog belangrijker te zijn dan in het verleden omdat het materiaal wat droog is. Dit
zorgt er ook voor dat de voorrand en achterrand van de bladen meer aandacht vraagt,
in verband met de vele droge plekken die later weer opgevuld moeten worden. Veel
klanten leggen heel veel nadruk op een perfecte vorm van de voorrand en achterrand,
dus dit zou in de toekomst nog wat beter moeten.
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanDe testbladen voor dit project zijn gebruikt ter voorbereiding op het project met
ten/gebruikers
DNW/Dowty. Sommige conclusies zijn gedeeld.
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Wetenschappelijke artikelen

-

Volledig geïnstrumenteerde en wisselbare ultradunne flap voor windtunnelmodel

L

Testen en evalueren van constructies

Het hoofdkennisgebied “Testen en evalueren van constructies” bestaat uit de kennisgebieden:


Vliegtuigmaterialen (AV.1.J);



Vliegtuigmateriaal- en schadeonderzoek (AV.1.M);



Testen van vliegtuigconstructies en -materialen (AV.1.N).

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 onderhoudsschema’s gedurende het operationele leven van de constructie.
Door de Nederlandse industrie wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de researchcapaciteit van de luchten ruimtevaartcentra ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe technologie, onder andere resulterend in een
grotere “affordability” van de eindproducten: goedkoper in aanschaf en gebruik. Bovendien moeten deze eindproducten in toenemende mate voldoen aan steeds strenger wordende milieueisen.

Om de vliegtuigindustrieën de vliegtuiggebruikers hierbij optimaal te kunnen ondersteunen, evalueert het NLR in het
kennisgebied “Vliegtuigmaterialen” nieuwe constructiematerialen (metaal en composiet) en ontwikkelt het NLR nieuwe verwerkingstechnieken voor metalen en composiet. Op beperkte schaal zullen diensten worden verleend aan
industrieën buiten de lucht- en ruimtevaart waarbij gebruik zal worden gemaakt van de kennis en de infrastructuur
opgebouwd ten behoeve van de lucht- en ruimtevaart. Deze ondersteuning heeft vooral betrekking op het MKB.
Specifieke aandachtsgebieden die de komende jaren aan bod zullen komen zijn:


Het onderzoeken van de materiaal- en verwerkingseigenschappen van nieuwe composiet materialen (bijvoorbeeld viscositeit, uithardingsprofielen en krimpgedrag en Out-of-Autoclave processing, en in-situ consolideren);
 Het onderzoeken van nieuwe verwerkingstechnieken voor metalen zoals “selective” laser sintering en
Directed Energy Deposition, polymer based materials;
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 Het onderzoeken van corrosiebeschermingsmiddelen die voldoen aan de steeds strenger worden milieueisen
(REACH - Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen).
De rode draad in kennisopbouw in het kennisgebied “Vliegtuigmaterialen” heeft drie lijnen:
1. Composiet. Voor deze materialen wordt met name gekeken naar de verwerkbaarheid van commercieel verkrijgbare vezel- en matrixcombinaties in zowel thermoharder en thermoplast en het kunnen simuleren van verschillende materiaaleigenschappen zoals krimp;
2. Metalen. Voor deze materialen worden vooral eigenschappen onderzocht (mechanische en verwerkbaarheid)
van metalen die met verschillende free form manufacturing technieken (Selective Laser Sintering en
Directed Energy Deposition) verwerkt kunnen worden tot hoogwaardige producten;
3. Coatings. Voor deze materialen wordt vooral de corrosiebescherming bestudeerd die nieuwe generatie coatings
(die voldoen aan REACH-doelstellingen) kunnen bieden en wordt het modelleren van simulatie onderzocht.

De nieuwe Directed Energy Deposition (DED) machine van NLR als onderdeel van het Smart Industry Fieldlab ACM3
Om de vliegtuig-maakindustrie en de MRO-industrie te kunnen ondersteunen, evalueert het NLR in het kennisgebied
“Vliegtuigmateriaal- en schadeonderzoek” schadefenomenen in materialen en inspectietechnieken voor constructies.
Specifieke aandachtsgebieden die de komende jaren aan bod zullen komen zijn:


Het onderzoeken van de mechanische materiaaleigenschappen in extreem detail; i.e. mechanische beproevingen gevolgd met inspectie middelen, zoals lichtmicroscoop, SEM of CT-scanner.



Inspecteren van constructies in een MRO omgeving en productie omgeving. Sleutelbegrippen hier zijn snel en
contactloos. Technieken zijn: 3D Optisch, thermografie, shearografie, LUT. Modelleren m.b.v. software is uiteraard ook een onderdeel van het werk.
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Demo opstelling met gecombineerde 3D-optische en thermografie inspectie
Om de vliegtuigmaakindustrie en de vliegtuiggebruikers optimaal te kunnen ondersteunen, evalueert het NLR in het
kennisgebied “Testen van vliegtuigconstructies en -materialen” mechanische eigenschappen van materialen en valideert de integriteit van constructies. De diensten worden ook verleend aan industrieën buiten de lucht- en ruimtevaart. Enerzijds wordt gebruik gemaakt van de kennis en de infrastructuur vanuit de vliegtuigbouw. Anderzijds
stroomt vanuit dergelijk commercieel projectresearch weer kennis en ervaring terug naar de vliegtuigbouw. Specifieke
aandachtsgebieden die de komende jaren aan bod zullen komen zijn:


Het onderzoeken van de mechanische materiaaleigenschappen in extreme omstandigheden;
extreem heet, extreem koud, chemisch agressief, elektrisch zwaar belast of een combinatie van deze.



Valideren van innovatieve constructieconcepten, waarbij concepten als SHM-sensoren geïntegreerd in landingsgestellen, gecombineerde aileron/flap mechanismen of constructies vervaardigd met nieuwe materialen
of verwerkingstechnieken, in een realistisch omgeving worden getest.

De "rode draad" in de kennisopbouw van de kennisgebieden “Vliegtuigmateriaal- en schadeonderzoek” en
“Testen van vliegtuigconstructies en -materialen” valt onder te verdelen in een driedelig "Leitmotiv":




L1 - Automatiseren, mechaniseren, robotiseren;
L2 - Innoveren;
L3 - Certificeren.

L1 => Het doel is meer toegevoegde waarde te genereren door differentiatie op: reproduceerbaarheid, traceerbare
kwaliteit, toegankelijker evaluatiemogelijkheden en numeriek onderbouwd inzicht. Uiteraard is kostenbesparing mooi
meegenomen, maar geen doel op zich.
L2 => Naast de (bestaande) dingen goed doen, kun je ook de goede (nieuwe) dingen doen. Als de achterliggende behoefte bij de klant bekend is bij een gevraagd testresultaat, kun je komen tot een andere aanpak, een andere techniek, misschien wel ander testresultaat om aan de achterliggende behoefte tegemoet te komen.
L3 => Dat er een testvraag is betekent dat de klant behoefte heeft aan:
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geaccepteerd bewijs;
zekerheid vooraf;
traceerbaarheid van invloeden;
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bewezen voorspelbaarheid van invloeden.

Door nu niet alleen de data van het testresultaat aan te leveren, maar ook mee te denken en te leveren in termen van
bovenstaande klantbehoeften, wordt de klant ontzorgd. Het eindproduct is niet de rapportage van testresultaten,
maar het document waarmee het materiaalconstructie zijn certificatie verkrijgt.
Projecten – L Testen en evalueren van constructies
L.1
Kennisopbouw Thermische Analyse-composieten
L.2
Metal Additive Manufacturing
L.3
Corrosiemodellering
L.4
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: TItanium COmposite Adhesive JOints (TICOAJO)
L.5
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)
L.6
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Advanced Landing Gear Sensing and Monitoring (ALGeSMo)
L.7
Vacuüm Temperatuur Testen (Torvac)
L.8
Materiaal- en SchadeOnderzoek (MSO)
L.9
Scanning Elektronen Microscopie (SEM)
L.10 Niet-Destructief Onderzoek (C-scan)
L.11 Full Scale Testen
L.12 Geavanceerd beeldmeten (ARAMIS)
L.13 Testmethodenontwikkeling - Algemeen

L.1

NLR-werkzaamheden

L.1 - Kennisopbouw Thermische Analyse-composieten
Looptijd
Samenvatting
Opbouw van kennis op het gebied van diverse thermische analysetechnieken ter ondersteuning van processimulaties en virtual manufacturing.
Omschrijving
Een steeds groter deel van de ontwikkeling van processen voor vliegtuigmaterialen
wordt door middel van simulatie uitgevoerd hetgeen sneller en kostenbesparend
werkt. Eén van de belangrijkste aspecten bij deze simulaties is het beschikbaar hebben van alle kenmerken van het materiaalgedrag. Voor composiet materialen dienen
deze vooral bepaald te worden met behulp van thermische analyse. De huidige kennis
van thermische analyse dient hiervoor te worden uitgebreid met nieuwe/andere
technieken. Met de nieuwe kennis zal het mogelijk zijn om de juiste input- data voor
processimulaties en virtual manufacturing te genereren.
Realisatie, highlights 2019
In 2019 is gewerkt aan de kennis ontwikkeling voor de uitvoering van analyses op
complexe polymeer materialen met de bij het NLR beschikbare apparatuur (DSC, TGA,
rheometer). Het ging hierbij vooral om materialen voor hoge temperaturen (voor
RNLAF) en semi-kristallijne thermoplasten (Fokker). Het indienen en uitvoeren van de
diverse metingen is meer gestructureerd en wordt nu uitgevoerd en gerapporteerd
volgens gestandaardiseerde testmethoden. De kennis voor het uitvoeren van de
meest voorkomende testen met DSC, TGA en rheometer zijn hiermee beschikbaar.
Echter voor specifieke testen zoals Modulated DSC of zeer specifieke materialen zoals
polyimides dient nog kennis ontwikkeld te worden. Daarnaast dient nog kennis ontwikkeld te worden voor het inkopen van analyses met technieken die niet bij het NLR
beschikbaar zijn (bijvoorbeeld Thermomechanical Analysis).
Knelpunten 2019
Eén van de belangrijkste parameters voor de simulatie van harsinjectie processen is
polymerisatiekrimp. Met de beschikbare apparatuur kan deze parameter niet nauwkeurig bepaald worden. Hiervoor zal daarom samenwerking met een externe partij
gezocht worden.
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanFokker, AirbusDS Netherlands, RNLAF
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ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

-

L.2 - Metal Additive Manufacturing
Looptijd
Samenvatting
Metal Additive Manufacturing is de afgelopen jaren sterk in toepassing gegroeid. Toch
valt de marktdoorbraak van "3-D geprinte" metaaldelen nog tegen. Dit komt vooral
omdat er nog teveel vanuit traditionele processen (verspanen en frezen) wordt ontworpen. De komende jaren zal er veel kennis moeten worden opgebouwd op het
gebied van de ontwikkeling van nieuwe metalen die geoptimaliseerd zijn voor metaal
AM, moet geïnvesteerd worden in kennisopbouw op het gebied van process monitoring & control als voorwaarde voor proceskwalificatie en productcertificatie, en moeten er ontwerpmethodieken worden ontwikkeld.
Omschrijving
In 2019 zal kennis worden opgebouwd op het gebied van nieuwe metaallegeringen
voor metaal AM door het uitvoeren van fabricagetesten met nieuwe metaalpoeders
en door het mechanisch testen van proefstaven. Daarnaast zal er kennis worden opgebouwd op het gebied van
Directed Energy Deposition (DED): een technologie die geschikt is voor het produceren van grotere metaaldelen en voor het repareren van metaal- delen.
Testen zullen worden uitgevoerd met de process monitoring & control module die is
ingebouwd in de metaal AM-machine van het NLR ter validatie van in 2018 ontwikkelde kwalificatieprocedures.
Realisatie, highlights 2019
Eind november 2019 is een eerste voortgangsvergadering gehouden bij NLR Marknesse. Door het NLR zijn de eerste resultaten van een onderzoek aan de invloed van de
product geometrie op de warmtehuishouding en afkoelsnelheden bij het L-PBF process. Daarmee is een eerste stap gezet naar het optimaliseren van de (variabele) process parameters met als doel om constante en voorspelbare materiaal eigenschappen
te realiseren voor complexe geometrieën. Verder is door het NLR een overzicht gepresenteerd van de diverse process monitoring methoden en hebben de partners hun
visie op het project en de te realiseren doelen gegeven.
Knelpunten 2019
Binnen het budget kan maar een beperkt aantal materialen onderzocht worden. In
overleg met de partners zal een selectie gemaakt worden.
Er zijn veel verschillende process monitoring methodes beschikbaar waarvan het NLR
maar een beperkt aantal kan onderzoeken voor het DED en L-PBF proces. Samenwerking met partners (zie onder) kan voor verbreding van het onderzoek zorgen.
Samenwerkingsrelaties in de
DLR, Fraunhofer (Duitsland) en VTT (Finland)
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanIn het project wordt samengewerkt met een aantal industriële partners;
ten/gebruikers
Shell, Aeronamics, Thales, Oerlikon/Eldim. Mokveld (NL), Aerosud (Zuid Afrika), Patria
(Finland), BeAM (Frankrijk), KIMS(Korea)
Daarnaast is het Ministerie van Defensie partner in het project.
Wetenschappelijke artikelen
L.3 - Corrosiemodellering
Looptijd
Samenvatting
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Om doelmatig corrosieonderhoud uit te kunnen voeren aan militaire systemen is het
nodig om op ieder moment een goede voorspelling te kunnen maken van optredende
corrosie in het betreffende vliegtuig of de helikopter. Om per systeem deze voorspelling te kunnen maken zullen er corrosiemodellen ontwikkeld worden die de optredende corrosie in kritische
constructiedetails van het betreffende systeem voorspellen. Daarnaast zullen de omgevingscondities waarin het systeem zich bevindt expliciet in de modellen worden
meegenomen om zo breed mogelijk toepasbare modellen te realiseren. De ontwikkelde modellen zullen ook bruikbaar zijn bij toekomstige ontwerpen of verbeteringen
van constructies.
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Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

In 2019 zal een overzicht worden gemaakt van beschikbare modellen die gebruikt
kunnen worden om corrosie te voorspellen. Eén of enkele van deze modellen die
relevant zijn voor de corrosie die optreedt in militaire systemen
zal worden geselecteerd (vooral modellen die geschikt zijn om corrosie in hybride
structuren metaal/composiet te voorspellen). De modellen zullen worden aangepast
zodat constructiedetails zoals lapnaden, lasnaden en
galvanische koppels gemodelleerd kunnen worden. Ook de bescherming tegen corrosie door middel van verf zal deel uitmaken van de modellen.
Een experimenteel programma ter verificatie en ondersteuning van de modellen is
onderdeel van het project, maar dat zal naar verwachting pas in 2020 worden opgestart. Input met betrekking tot omgevingscondities zal
verkregen worden uit sensoren die op enkele van de marinehelikopters en
-schepen gemonteerd zijn.
Het onderzoek maakt het mogelijk de corrosiesnelheid in constructiedetails van militaire systemen te berekenen onder operationele omstandigheden.
Er is een overzicht gemaakt van modellen voor atmosferische corrosie. Op basis van
de beschikbare meetdata is een aangepaste versie van het Klinesmith corrosiemodel
gerealiseerd waarmee de gemeten corrosie tot op een factor 1.5-2 nauwkeuriger
bepaald kan worden. Gezien de complexe aard van corrosie is dit een goede eerste
indicatie van de omvang van optredende corrosie.
Een tweede modelleerstrategie die onderzocht is, is Genetic Programming, die berust
op een evolutionaire methode. Aan de hand van de beschikbare input variabelen (tijd,
temperatuur, vochtigheid, etc.) wordt er gezocht naar een optimale symbolische
expressie waarmee het gewichtsverlies ten gevolge van corrosie uitgedrukt wordt.
Door te muteren en vermenigvuldigen ontstaan er nieuwe symbolische expressies die
op hun 'fitness' (prestatie) beoordeeld worden. De groep van beste individuele expressies zorgen voor de nakomelingen in de volgende generatie. Hoewel deze methode puur op data berust zijn er toch soortgelijke prestaties behaald met deze strategie
als in het fysische gemodificeerde Klinesmith model. Het model zal naarmate er meer
data beschikbaar is, steeds beter presteren. Bij ontbreken van voldoende data is het
genetic programming model onbetrouwbaarder dan het fysische model.
Beschikbaarheid van voldoende data voor verdere ontwikkeling van het genetic programming model.
Luna inc.
DoD Allied Nations Technical Corrosion Conference: "ASSESSMENT OF THE CORROSIVITY OF THE OPERATIONAL ENVIRONMENT OF HELICOPTERS USING SENSORS AND
MODELLING"

L.4 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: TItanium COmposite Adhesive JOints (TICOAJO)
Looptijd
01-08-2016 – 31-01-2019
Samenvatting
Om toekomstige toepassingen van "Hybrid Laminar Flow" mogelijk te maken en
commercieel implementeerbaar, is een concept bedacht van een titanium microgeperforeerde huid verlijmd met een composiet binnenconstructie.
Omschrijving
Dit verbindingstype is relatief nieuw en dient dus diepgaand te worden onderzocht.
Dit gebeurd in samen werking met de TU Delft en de
Universiteit van Patras. Om de mechanische eigenschappen te bepalen worden statische (NLR), dynamische (TUD) en "strain rate dependant" dynamische testen (PAT)
uitgevoerd.
Ook de aanmaak is uitdagend, gezien de vele vragen ten aanzien van de hechting en
de diverse invloedsfactoren hierop.
Ten behoeve van dit project is reeds een Dual Cantilever Beam – Uneven Bending
Moment (DCB-UBM) machine bij het NLR ontwikkeld.
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Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

Dit jaar is het project afgerond. In het begin van 2019 zijn de coupon testen met de
nieuwe moment loading DCB setup succesvol afgerond. Vervolgens is de focus op de
demonstrator gelegd, een representatie van de vleugel leading edge. Deze complexe
demonstrator is gemaakt van composiet materiaal en een laag titanium aan de buitenkant. Deze is vervolgens bij TU Delft getest. De resultaten van de werkzaamheden
dit jaar en van het totale project waren succesvol.
De levering van materiaal heeft lang geduurd.
TU Delft / aerospace
W.M. van den Brink, P. Tsokanas, P. Nijhuis, T. Loutas, MOMENT LOADING TESTING
AND DATA REDUCTION FOR CHARACTERIZING THE FRACTURE TOUGHNESS OF HYBRID
JOINTS, 7th ECCOMAS Thematic Conference on the Mechanical Response of Composites, Girona, 2019

L.5 - 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)
Looptijd
01-01-2017 – 31-01-2020
Samenvatting
The primary objective of HEGEL is to develop and validate an advanced fatigue prediction methodology framework for predicting the long-term fatigue life of composite
laminates subjected to environmental effects and high sound pressure loading.
Omschrijving
In dit project wordt kennis opgedaan over de invloed van vochtigheid, temperatuur
en (test)frequentie op de levensduur van koolstofcomposiet materiaal.
Realisatie, highlights 2019
In 2019 heeft NLR alleen fatigue crack growth rate testen gedaan aan de hand van
DCB testen. Er zat veel spreiding in de resultaten en daarom is een afstudeerder van
de UT deze maand begonnen om verder onderzoek naar dit soort testen te doen.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
UT-TWI en University of Bristol
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanMinisterie van Defensie
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
L.6 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Advanced Landing Gear Sensing and Monitoring (ALGeSMo)
Looptijd
01-09-2016 – 31-08-2019
Samenvatting
In het kader van dit onderzoeksprogramma wordt kennis opgebouwd voor het verbeteren van het onderhoud aan civiele vliegtuigen.
Omschrijving
In dit project gaat het NLR kennis uitbreiden op het gebied van health monitoring van
landingsgestellen door middel van optische sensoren in nauwe samenwerking met
Technobis die de hardware ontwikkeld. Het NLR gaat een testopstelling ontwikkelen
waarin landingsgestellen met sensoren kunnen worden gekalibreerd en statisch en
dynamisch belast.
Realisatie, highlights 2019
NLR heeft in 2017 en 2018 een testopstelling ontworpen en gebouwd voor het uitvoeren van testen op landingsgestellen. In 2019 is een main landing gear voorzien van rek
en temperatuur sensoren. Er zijn diverse testen uitgevoerd met een door Airbus gespecificeerde set limit load belastingen op diverse belastingsniveaus van 20% t/m 70%
van de maximale belasting. Doel van de testen was het checken van de testopstelling
en het bepalen van de rekniveaus in de as. Aan de hand van deze testen is een aantal
verbeteringen in de testopstelling doorgevoerd, onder andere om de speling op een
aantal locaties te verminderen.
Er zijn wrijvingstesten uitgevoerd op de remflens van het landingsgestel om de wrijvingscoëfficiënt, kruip en sterkte te bepalen van de coating die is aangebracht op en
in de as. Dit als input voor de Meggitt analyses voor het klemmechanisme van de
sensor. Er is een tweede testopstelling ontwikkeld en gebouwd die zal worden gebuikt
186
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Knelpunten 2019

Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

in de schok en triltesten. Deze testopstelling zal ook worden gebruikt om de tooling
uit te proberen alvorens deze wordt gebruikt op de echte as. Er zijn diverse voortgangsbesprekingen en wekelijkse teleconferenties bijgewoond. Verder is er succesvol
een test readiness review uitgevoerd door Airbus en het consortium.
Levering van de optische sensoren en de bijbehorende tooling voor het installeren en
verwijderen van de sensor uit het de as van het landingsgestel hebben veel vertraging
opgelopen, en daarmee ook het uit te voeren testprogramma. Eind 2019 is een eerste
set sensoren en bijbehorende tooling geleverd, maar die functioneerde niet.
Technobis, Meggitt

L.7 - Vacuüm Temperatuur Testen (Torvac)
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving
Als voorbereiding op een grote investering in een nieuwe vacuümoven met grote
afmetingen ten behoeve van materiaalbehandelingen van met name grote 3D geprinte metalen objecten, zal een NLR-investeringsaanvraag worden voorbereid.
Realisatie, highlights 2019
Het onderzoek naar een opvolger van de bestaande vacuüm oven (TorVac) is gestaakt. De noodzaak voor een grotere TorVac is komen te vervallen, omdat de nieuwe
DED-machine alsnog een kleinere werkkamer heeft. Hierdoor kan de bestaande TorVac het leeuwedeel van de te maken producten vanuit de nieuwe DED-machine (3D
printmachine) nabehandelen.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
L.8 - Materiaal- en SchadeOnderzoek (MSO)
Looptijd
Samenvatting
De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het up-to-date houden van het
MSO, een aanzet maken tot het ontwikkelen van nieuwe technieken en het behalen
van een accreditatie in samenwerking met de industrie.
Omschrijving
Om marktconform te blijven werken op het gebied van het materiaalkundig
(MSO/SEM) onderzoek moeten de volgende vragen gesteld worden:

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

 Welke technieken zijn bij het NLR beschikbaar?
 Welke technieken hebben soortgelijke kennisinstellingen als het NLR beschikbaar?
 Welke technieken, c.q. welke richtingen daarin, wil het NLR gaan toepassen op
het gebied van het materiaalkundig onderzoek?
 Welke accreditatie is nodig, en hoe deze te halen, in samenwerking met de industrie?
Door een overvloed aan projectwerk t.o.v. de bestaande capaciteit, is er geen onderzoek verricht op MSO-gebied.
-
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L.9 - Scanning Elektronen Microscopie (SEM)
Looptijd
Samenvatting
Ondersteuning van specifieke microscooptechnieken en ondersteuning voor specifieke meetproblemen op het gebied van SEM en analysetechnieken.
Omschrijving
Enkele aandachtspunten hierbij zijn:

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

 Aanbrengen van patronen met behulp van het GIS voor het meten van lokale vervorming tijdens een micro-mechanische test en het vastleggen van de procedure
voor het aanbrengen van patronen om de micro- schaal;
 Uitbreiden van de mogelijkheden tot micro-mechanisch testwerk.
Hierbij wordt ook een koppeling nagestreefd met het valideren van een rekenmodel van het testobject in de micromechanica testopstelling.
Er is een voorstudie uitgevoerd naar het ontwerp van een dynamische micromechanische trekbank, dat geschikt zou moeten zijn voor relevant test werk in de
SEM. Het eindrapport geeft een bemoedigende start, hoewel nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan. Een ontwerpverbetering en daarna de realisatie van het
ontwerp zijn de volgende stappen.
-

L.10 - Niet-Destructief Onderzoek (C-scan)
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving
Meten bundelprofielen immersietasters heeft als doel in kaart te brengen per taster,
waar de “sweet spot” ligt van die taster. Beter nog, waar de range ligt waarin die
taster te gebruiken is. Hiermee kan de operator, ondersteund met visualisering en
analyse software Civa, bepalen op welke afstand van het object gemeten kan worden.
Overgangen in dikten kunnen vaak binnen een “sweet spot” range worden opgevangen, zodat de aansturing zonder schokken lekker snel kan worden uitgevoerd.

Realisatie, highlights 2019
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Input:
•
ISO10375 (laatste editie opvragen bib)
•
AITM 6-0013 “Evaluation of conventional ultrasonic inspection facilities,
equipment and probes”
•
Memorandum SC-85-036 U “Metingen aan de bundelvormen van ultrasone
immersietransducers behorende bij de C-scan installatie van het NLR”
•
Kalibratiecertificaten Applus
Activiteiten:
•
Set-up maken met ball target
•
Operationeel maken van de USL probe
Characterization Package
•
Selectie van tasters
•
Bepaling UT-settings
•
Axiaal amplitudeprofiel langs de bundelas
•
Bundel profielen m.b.v. ball target
•
Frequentiedistributie van de tasters
WIKAKI (Wat Is Klaar Als ‘t Klaar Is):
• •
Handleiding/procedure USL probe characterization
Meten bundelprofielen immersietasters:
De input documenten zijn verzameld en gescreend. Experimenteel set-up van een ball
target is gereed. Voor het Operationeel maken van de USL probe characterization
Package is de input nodig van USL. Ondanks herhaaldelijke communicatie met USL (C-
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Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
L.11 – Full Scale Test kennis
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

scan leverancier) is de benodigde input niet geleverd. Als de probe characterization
Package niet werkt moet het meten van de bundelprofielen immersietasters handmatig worden uitgevoerd. Besloten is te wachten tot USL capaciteit heeft.
Input van USL (C-scan leverancier) nodig
-

Het NLR voert, voor derden, mechanische testen uit om (Full Scale)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, alsmede de precieze uitvoering
getoetst worden aan bijvoorbeeld stuurtechnische begrenzingen. Daarnaast moet ook
de detail realisatie van Full Scale testwerk goed voorspelbaar kunnen worden ingeschat.
Naast studie van literatuur en voorschriften is het van belang om contact te blijven
houden met bestaande en potentiele klanten aangaande certificatietesten. Ook in het
acquistietraject van bijv. full-scale proevenprogramma's kan veel kennis worden opgedaan over de huidige ontwikkelingen en wensen binnen het certificeren van vliegtuigconstructies. Zo kunnen eisen hoe een paneel te belasten wijzigen van krachtgestuurd, naar verplaatsingsgestuurd.
Daarnaast moeten oude en lopende certificatieprojecten worden gebruikt om procedures en werkinstructies te staven en te borgen, opdat naar de toekomst toe een
bedrijfszekerder situatie ontstaat.
De sturing met MOOG soft- en hardware in combinatie met de hydraulische aandrijving van Full Scale testen is altijd een omvangrijke en complexe klus met vele detailstappen. Om deze stappen beter inzichtelijk te krijgen en te kunnen overdragen aan
de volgende generatie, zijn bij onder andere bij de HOEC opstelling kennisborgingssessies gestart, die ertoe moeten leiden dat de besturing van complexe full scale testen beter voorspelbaar worden, beter overdraagbaar worden en beter schriftelijk
geborgd zijn.
Bij de HOEC zijn er twee gescheiden doelen. Als eerste is in samenwerking met MOOG
gekeken naar de nieuwe generatie controllers die in de toekomst worden uitgebracht.
De betaversie hiervan is aan de tand gevoeld in de HOEC optelling. Vooral de mogelijkheid om de nieuwe controller als een soort bypass over een bestaande controllerconfiguratie te kunnen zetten geeft mogelijkheden om uitvallende hardware in een
lopende test op te vangen. Dit is van groot belang in langlopende testen, met dus oud
wordende hardware. Certificatie testen van NH90, SMS en ASCO duurden/duren langer dan 7 jaar!
Anderzijds zijn de eerste reguliere handelingen, zoals cylinder cyclen, cylinder koppelen, fail-safe bedrading aanbrengen etc., geoefend onder toeziend oog van ervaren
operators door nieuwelingen, zodat deze kennis is overgedragen maar tegelijk schriftelijk vastgelegd in procedures. Dit wordt in 2020 afgerond.
Voor full scale certificatie werk wordt in toenemende mate optische meetmethoden
gebruikt. Omdat er geen internationale kalibratienormen zijn voor optische 3D vervormingsmetingen is er voor de DIC meetsystemen (ARAMIS/PONTOS) een kalibratieprocedure opgesteld, gebaseerd op internationale normen voor optische 3D geometrie metingen. Deze praktisch toepasbare procedure moet inzicht geven in de grootte
van de onnauwkeurigheden/meetfouten voor de betreffende test set-up. Procedure
is grotendeels gereed, maar zal begin 2020 nog aangepast worden aan de in november 2019 gepubliceerde eerste internationale norm voor optische 3D vervormingsmetingen.
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NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

-

L.12 - Geavanceerd beeldmeten (ARAMIS)
Looptijd
Samenvatting
Onder de “Geavanceerd beeldmeten”-faciliteit vallen de 3D optische vervorming
meetsystemen, zoals de ARAMIS-, PONTOS-, ATOS- en Tritop- systemen. De techniek
van deze systemen is gebaseerd op de principes van 3D Digital Image Correlation
(DIC)-fotogrammetrie wat volledige 3D veld- informatie geeft van in het vlak rekkenen 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 (LVDTs) en draadverplaatsopnemers vervangen. ATOS projecteert
rasters, waarmee het vervolgens oppervlakken kan inmeten. Tritop maakt het kwantificeren van afstanden in ruimten mogelijk, zodat diverse lokale beelden maatnauwkeurig met elkaar verbonden kunnen worden tot een globaal geheel.
Voor de 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.
Het uiteindelijke doel is om met ARAMIS, PONTOS, ATOS en Tritop bestaande rekstroken en/of verplaatsingopnemers zoals LVDT’s te vervangen waardoor sneller getest
kan worden, met meer informatie en mogelijk hogere nauwkeurigheden.
Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
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Ontwikkeling procedure + template voor het uitvoeren van airfoil analysis aan propeller/turbine bladen, vleugels en windmolenbladen. Nadat bladen d.m.v. 3D scanner
zijn gedigitaliseerd moeten ze vervolgens volgens, met de klant, vastgestelde procedures gemeten/geanalyseerd worden. Samen met AVST en AVET zijn de bestaande
procedures voor airfoil analysis met de CMM meetbank bestudeerd en zijn de mogelijkheden voor airfoil analysis van de GOM INSPECT software onderzocht en geoptimaliseerd voor de NLR toepassingen. Omdat er met de 3D scanner het volledige oppervlak gemeten wordt, dit in tegenstelling tot de gedefinieerde puntmetingen bij de
CMM, komen er ook veel meer vragen over de resultaten. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een op het NLR geoptimaliseerde procedure voor airfoil analysis waarvoor
een template is ontwikkeld binnen de GOM INSPECT software.
-

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

L.13 – Testmethodenontwikkeling - Algemeen
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving
Om projectprocessen te verbeteren zijn er vaak verbeteringen nodig, die niet op projectbudget horen of passen, maar wel direct bijdragen aan bestaande en toekomstige
projecten.

Realisatie, highlights 2019
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 De behoefte aan dit eigen werk is deels goed van te voren in een werkplan te
plannen. Deels komt het gedurende het jaar op.
Bij de borging van te kalibreren instrumenten is met behulp van AS-collega's een finale slag gemaakt, zodat bestaande 9800-Moog stuurkaarten en Peekel Autolog meetkaarten in hoge mate van automatisering door het FIM-Lab onder ISO 17025certificaat kunnen worden gekalibreerd.
Om apparatuur te kunnen volgen is er naast het NSA system ook een tweede systeem
in ontwikkeling: "Tool tracking". Hierbij is het de bedoeling om spullen ook na lange
tijd snel te kunnen lokaliseren. De resultaten zijn nog niet bevredigend. Het is ook
voor de MKB-partner Locus nog onduidelijk waarom de positiebepaling last heeft van
allerlei interferenties. Naast storingsgevoeligheid is ook de nauwkeurigheid, ondanks
een aantal verbeterslagen nog niet afdoende.
-
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6 NLR Programma voor Faciliteiten als Vermogen
(Key Enabling Facilities)
In verband met het thema-overschrijdend karakter van het Faciliteiten als Vermogen-onderzoek zijn de onderzoeksprogramma’s gekoppeld aan de zeven test capabilities (faciliteitenclusters) van het NLR, te weten:
M. Air Traffic System-simulatoren;
N. Vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten;
O. Laboratoriumvliegtuigen;
P.

Aerospace Systems-faciliteiten;

Q. Prototypefabricage- en testfaciliteiten;
R. Aero- en engineering testfaciliteiten;
S.

Windtunnels.

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

M

Air Traffic System-simulatoren

M.1 NLR-werkzaamheden
M.1 - Air Traffic System-simulatoren: NARSIM Radar, NARSIM Tower, AirTOp en TRADEF
Looptijd
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 bijvoorbeeld Nederlandse luchtverkeersleiding, als onderdeel van bijvoorbeeld het Europese
luchtverkeersleidingssysteem, accuraat worden nagebootst.
Voor visualisaties en analyses van complete (toekomstige) luchtverkeersscenario’s
wordt ook gebruik Air Traffic Optimizer (AirTOp). Met dit fast-time simulatiepakket
worden simulaties uitgevoerd die variëren van gedetailleerde operaties op een luchthaven tot de volledige vluchtoperatie (gate-to-gate) en simulaties van bijvoorbeeld
het volledige Europese luchtruim.

Omschrijving
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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 gewerkt worden aan
een update waarbij scenario’s en luchtruim/luchthaven- structuur door externe gebruikers zelf kan 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.
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Het AirTOp-simulatiemodel wordt geactualiseerd en uitgebreid, zodat naast Schiphol
ook alle regionale Nederlandse luchthavens worden toegevoegd en/of geactualiseerd.
Daarnaast kan ook een aantal militaire luchthavens (Volkel, Leeuwarden) in het simulatiemodel van het Nederlandse luchtruim worden geïmplementeerd. Dit simulatiemodel dekt dan het gehele Nederlandse gebied, waarmee het geschikt is en ingezet
kan worden voor onderzoek met de betrekking tot de herindeling van het Nederlandse luchtruim.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

N

De TRADEF-ontwikkeling richt zich op het op orde houden en uitbouwen van de
ARTAS ontwikkel- en testomgeving. Hieronder vallen onder meer ontwikkelingen aan
JDiff, integratie binnen TRADEF van tools als SMART, CRAFT, SASS-C, GERDA en
AVTOOL en uitbreiding van kennis met betrekking tot deze tools.
Verbeterslag gemaakt t.a.v. de gebruiksvriendelijkheid van NARSIM.
Beschikbare resources en beschikbaarheid van NARSIM i.v.m. lopende projecten.
DLR
LFV, EUROCONTROL, 42 Solutions, Aveillant, AirTopSoft
-

Vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten

Voor ondersteuning van de overheid en de luchtvaartsector heeft het NLR de beschikking over vluchtnabootsers en
missiesimulatiefaciliteiten (CDEF, F4S, HPS, MUST, APERO, Smart Bandits, Link-16 en WEST). Zowel voor civiele als
militaire platforms zijn faciliteiten aanwezig. Simulaties zijn essentieel voor de definitie van procedures, (cockpit)systemen, (militaire) operationele inzet, koppeling van simulators, voor vraagstukken zoals het effectief realisme
van wapensysteem-simulatie (ownship, wapens en sensoren), simulatiedatabases, intelligente Computer Generated
Forces (CGF’s) en voor vraagstukken op het gebied van opleiding en training. De onderzoeksfaciliteiten zijn uitgerust
met tools om objectieve data te leveren over de prestatie van het totale systeem, inclusief de menselijke operator. De
civiele flight simulator APERO, 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
N.1 - Militaire Missiesimulatie 2019
Looptijd
Samenvatting
Het NLR beschikt over meerdere simulatiefaciliteiten die worden ingezet voor de
verschillende onderzoeksprojecten. Het gaat hier om de gevechtsvliegtuigsimulator
Fighter Four Ship (F4S), de helikoptersimulator HPS, de UAV-grondstationsimulator
MUST, de Virtual Reality Room (VROOM), en de cockpitsimulator APERO.

Omschrijving

Het Faciliteiten als Vermogen (FaV)-project Militaire Missiesimulatie 2019 heeft tot
doel om kennis op te bouwen over (het ontwikkelen van) de faciliteiten en om de
faciliteiten beter inzetbaar te maken voor toekomstige projecten.
De volgende activiteiten zullen worden ondernomen:
1. Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR): onderzoek naar nieuwe AR/VR193
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toepassingen en/of tools. AR/VR wordt steeds belangrijker voor simulatie, kennisopbouw is daarom ook relevant. Benodigd: software- ontwikkeling aan AR/VRhardware.
2. F-35: verder (vervolg)onderzoek op welke wijze de F-35 Effects Based Simulator
(EBS) is in te passen in de NLR-onderzoekstructuur. Goed in kaart kunnen brengen
hoe het NLR en Defensie EBS willen gebruiken en deze wensen vertalen naar een
ontwerp van de simulator. Benodigd: afstemming met Defensie en kennisopbouw
door literatuurstudie.

Realisatie, highlights 2019
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3. Smart Bandits – WEST: verdere ontwikkelingen met Smart Bandits binnen de
WEST-omgeving, om complexe Air-to-Air scenario’s door te rekenen. ‘What-if’
scenario’s kunnen doorrekenen voor doctrine-ontwikkeling. Benodigd: capaciteit
voor ontwikkeling en afstemming met betrekking tot functionele requirements.
- Een fysieke CDEF omgeving met EBS software en als CGF tool Next-Generation
Threat System (NGTS) van AFRL
- Stabiel F4S vliegprestatiemodel
- Goed gedocumenteerde en onafhankelijk WEST library, zodat meerdere simulatie
systemen deze library kunnen gebruiken. Na deze aanpassing is het geheel makkelijker en efficiënter te onderhouden.
- Weloverwogen keuze voor MQ-9 simulatie, waarbij is gekozen om MUST uit te
breiden. In 2020 wil men deze uitbreidingen gaan verrichten.
Beschikbare capaciteit op M&S gebied, hierdoor is een deel van de beoogde werkzaamheden doorgeschoven naar 2020
Ministerie van Defensie - CLSK
-

Ten opzichte van het NLR Onderzoeksprogramma 2018 zijn in het Onderzoeksprogramma 2019 de volgende projecten
niet meer opgenomen wegens beëindiging van het project in 2018:



O

Omgevingssimulatie (civiele simulatiefaciliteit GRACE is in 2018 gesloten);
Systeemsimulatie (idem).

Laboratoriumvliegtuigen

Het NLR beschikt over twee eigen laboratoriumvliegtuigen: de Cessna Citation II en de Pipistrel Alpha Electro.
De Cessna Citation is eigendom van de Stichting Laboratoriumvliegtuigen waardoor de TU Delft en het NLR beiden
over 50 procent gebruiksrechten beschikken. Daarnaast heeft het NLR sinds 2019 de beschikking over het elektrisch
aangedreven onderzoeksvliegtuig Pipistrel Alpha Electro.

O.1 NLR-werkzaamheden
O.1 - Atmosferische metingen
Looptijd
Samenvatting
Het NLR-laboratoriumvliegtuig zal uitgerust worden met sensoren voor atmosferische
metingen.
Omschrijving
De Cessna Citation II van NLR/TUD 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
194
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atmosferische meetfaciliteit.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
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Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen

De Cessna Citation II zal uitgerust worden met een scala aan atmosferische en remote
sensing instrumenten, in overleg met klanten/gebruikers.
Geen activiteiten geweest in 2019. Er is wel gepolst bij het netwerk bij universiteiten.
Hier is geen interesse gebleken voor het doen van atmosferische metingen.
Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Institute for Marine and
Atmospheric research Utrecht (IMAU), SRON Netherlands Institute for Space Research, Wageningen Universiteit & Research Centre, Technische Universiteit Delft,
Delft Climate Institute, TNO, ECN.
NWO
-

O.2 – Micro-zwaartekracht flight director
Looptijd
Samenvatting
Het NLR-laboratoriumvliegtuig zal uitgerust worden met een micro- zwaartekracht
flight director.
Omschrijving
De Cessna Citation II van NLR/TUD is de afgelopen 20 jaar intensief gebruikt voor een
breed scala aan onderzoeksprojecten voor universiteiten, overheden en industrie. Uit
recente analyse van behoefte van stakeholders is gebleken dat er brede behoefte is
aan een vliegtuig waarin gemeten kan worden onder beperkte zwaartekracht (tot
geen).

Realisatie, highlights 2019
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Om de zwaartekracht nauwkeurig te kunnen representeren tijdens de vlucht
aan klanten/gebruikers is het van belang om een flight director voor de vliegers te
ontwikkelen en installeren in het vliegtuig.
Er is een flight director ontwikkeld die guidance geeft aan de vlieger middels een
augmented reality bril. Deze opzet is getest in de vlucht, waarbij een aantal parabolen
is gevlogen en waarbij tevens een experiment aan boord was. Het experiment was
een NLR ontwikkeling, waarbij gedrag van vloeistof in deels gevulde reservoirs bestudeerd werd. De guidance voor de vliegers bleek goed te werken, maar het bleek nuttig te zijn om ook guidance in voorwaartse richting te hebben, om de snelheid beter
onder controle te houden.
-

ESA, QinetiQ Space, VKvadrat, Geradts, CALTEC, Universiteit Bremen, INTERREG
“Northsea”
-

O.3 - Installatie AR-technologie ten behoeve van GNSS-gebaseerde approach/departure procedures
Looptijd
Samenvatting
AR-technologie geïnstalleerd in het laboratoriumvliegtuig zal geschikt gemaakt worden voor toepassing als guidance voor de vlieger bij het vliegen of valideren van procedures die op satellietnavigatie gebaseerd zijn.
Omschrijving
Recent is een R7-bril aangeschaft voor gebruik in de Cessna Citation II.
Naast toepassing als partial-g flight director, zijn ook andere toepassingen denkbaar.
Met name zou de guidance gebruikt kunnen worden om onderzoek te doen naar de
vliegbaarheid van GNSS-procedures om daarmee het proces van
flight validation te ondersteunen.
Deze guidance zou beschikbaar moeten zijn in zowel de Cessna Citation II als ook in de
Pipistrel Alpha Electro.
Realisatie, highlights 2019
Nog geen activiteiten geweest in 2019, loopt door naar 2020.
Knelpunten 2019
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-

O.4 - Installatie GBAS/FIS-technologie ten behoeve van geavanceerde approach/departure-procedures
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving
Flight Inspection System (FIS) is voorbereid op Ground-Based Augmentation System
(GBAS), maar deze capability is nu nog niet aanwezig. Hiervoor is een FIS-softwareupgrade en een koppeling FIS-aircraft nodig. Daarnaast is voor eventuele trials nog
een GBAS-grondstation nodig.
Realisatie, highlights 2019
Systeemarchitectuur in kaart gebracht. Testvlucht gemaakt met FMS doorgelust naar
experimentele input, resultaten van die inventarisatie en testvlucht worden gebruikt
in 2020 om koppeling FIS/AP tot stand te brengen. Met die koppeling kunnen Flight
Inspection manoeuvres die nu nog met de hand worden gevlogen (offset approaches)
gekoppeld gevlogen worden. Tevens kunnen, via het FIS, GBAS approaches (gekoppeld) gevlogen worden, een functionaliteit die voor het EU project “DREAMS” gebruikt zal worden
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
Verschillende partijen via SESAR-projecten
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
O.5 - Instrumenteren Pipistrel Alpha Electro
Looptijd
Samenvatting
Aanpassingen aanbrengen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek met de
Pipistrel Alpha Electro.
Omschrijving
Doorvoeren van kleinere modificaties en certificatie daarvan.
De modificaties betreffen vooral het geschikt maken van de Pipistrel voor het uitvoeren van het eerste onderzoek ten behoeve van elektrisch vliegen en de toepassingen
van elektrisch aangedreven vliegtuigen.
Realisatie, highlights 2019
Nog geen activiteiten
Knelpunten 2019
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-

P

Aerospace Systems-faciliteiten

De faciliteitencluster bestaat uit twee subclusters:
I.
II.
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Faciliteiten voor RDT&E van vliegtuigsystemen;
Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie.
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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 uitgebreide 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. Om dit instrumentarium te onderhouden zijn diverse faciliteiten in gebruik waarvan de functionaliteit moet meegroeien met het aanbod van apparatuur.
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
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het moderniseren van bestaande Operations Research Faciliteiten, zoals de Seeker
Test Facility (STF) en de Digital Electronic Attack test Facility (DEAF), waarmee aan Defensie de Korte Termijn operationele
ondersteuning verleend wordt.
Om Defensie in de nabije toekomst te kunnen (blijven) ondersteunen bij operationele en verwervingsvragen omtrent
Directed Infra-Red Countermeasure System (DIRCM), Missile Warning Systems (MWS) en High Energy Laser (HEL)systemen is in 2018 het Laser Lab op de locatie Amsterdam geopend, met als belangrijkste onderdeel het High Energy
Lasers (HEL)-lab.
Daarnaast wordt de simulatieomgeving van het NLR Battlelab CEREBRO verder uitgebreid en worden koppelingen met
bestaande NLR-faciliteiten tot stand gebracht.

De subcluster faciliteiten in “Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie” ondersteunen ruimtevaartgebruik en 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.
De faciliteiten zijn als volgt gegroepeerd:
 faciliteiten voor navigatie;
 faciliteiten voor aardobservatie en ISR.

P.1

NLR-werkzaamheden

P.1 - Faciliteiten voor vliegproeven en certificatie
Looptijd
01-01-2017 – niet gedefinieerd
Samenvatting
Doorontwikkeling van verschillende faciliteiten, processen en tools voor vliegproeven
en certificatie.
197
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Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Vanuit de Product/Dienstlijnen zijn de benodigde ontwikkelingen van faciliteiten,
processen en tools voor vliegproeven en certificatie opgesteld:
 Certification Management Application (CMA): er wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om het CMA web-based te gaan maken. Hier spelen de grote hoeveelheid data die beheerd wordt en de multi-user toegankelijkheid een rol;
 Flight Test Instrumentation (FTI): verdere doorontwikkeling van het gebruik van
camerabeelden van het instrumentenpaneel van het vliegtuig welke in realtime
worden geanalyseerd en verwerkt.
Hiermee komen de gevraagde vliegtuigparameters in de gewenste eenheden beschikbaar;
 Ook worden verschillende meetopstellingen vernieuwd en van nieuwe besturingscomputers voorzien, alsmede een update van de bijbehorende documentatie;
 Flight Test Data-verwerking: een verdere doorontwikkeling vindt plaats om vanuit
de meetgegevens de daadwerkelijke relevantie informatie te extraheren. Dit betreft data-analyses en gebruik van verschillende algoritmen om bijvoorbeeld het
vliegpad te reconstrueren uit te metingen.
Certification Management Application (CMA)
In 2019 is op basis van het eerder uitgebrachte positon paper een SOW en een requirements document opgesteld voor een web-based versie van het CMA, genoemd
CMA2020. De realisatie van dit product is halverwege 2019 gestart en loopt door in
2020.
Flight Test Instrumentation (FTI)
Er is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het gebruik van camerabeelden als non
intrusive oplossing voor het uitvoeren van metingen, welke in realtime worden geanalyseerd en verwerkt. Een deel van de FTI inventaris is vervangen.
Er zijn stappen gezet in het ontwikkelen van een non airborne FTI pakket om beter
tegemoet te komen aan vragen uit non-aerospace sector (b.v. rail).
Test faciliteiten
Voor verschillende meetopstellingen zijn vernieuwingen doorgevoerd. Voornamelijk is
de verouderde en slecht te onderhouden software vernieuwd en van nieuwe besturingscomputers voorzien. De bijbehorende documentatie is aangepast.
Flight Test Data-verwerking
In 2019 hebben we een groot project uitgevoerd voor de Eurofighter van de Bundeswehr waarbij een methode is ontwikkeld om op een alternatieve wijze de PEC van een
vliegtuig te bepalen. Deze methode is met een vliegproef-programma getest en gevalideerd en met succes toegepast voor het Bundeswehr project.
Er zijn verkennende gesprekken geweest over de toekomst van de bestaande data
verwerkings infra structuur.
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Defensie, AeroVironment, DALO, DLR, Curtiss Wright, National Instruments
-
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Er is voor de Eurofighter een alternatieve methode voor het bepalen van de PEC ontwikkeld.
P.2 - Faciliteit voor Instandhouding Meetapparatuur (FIM-lab)
Looptijd
Samenvatting
In dit project wordt de berekening van de meetonzekerheden binnen het FIM-lab met
de nieuwe kalibratiesoftware geautomatiseerd.
De herleidbaarheid is dan ieder jaar direct actueel waarmee de claim in de scope kan
worden aangetoond.
Omschrijving
Voor de onzekerheidsberekening van het FIM-lab is de basisberekening handmatig
uitgevoerd met behulp van een zelfontwikkelde access database. Dit is een statistische berekening die niet in de metingen meegenomen wordt. Doel is om de berekening nu vanuit Calibration Automation uit te voeren naar de database en de resultaten weer te gebruiken in de metingen. Op deze manier is de herleidbaarheid actueel
en kan worden aangetoond dat de scope gehaald wordt.
Realisatie, highlights 2019
Naar aanleiding van een externe audit moet er op certificaten per meetpunt een onzekerheidsberekening worden gemaakt in plaats van de vermelding van de onzekerheid in de bron. Hiervoor zijn de meetscripts voor gebruiksapparatuur aangepast en is
ook de koppeling met de database herzien zodat de juiste informatie eruit gehaald
kan worden.
Daarnaast is een begin gemaakt om de volledige meetonzekerheidsberekening voor
de standaarden van het FIM lab verder inzichtelijk te maken.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
P.3 - Vibration and Shock Test (VST)-lab
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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.
Het VST-lab doet veel werk gerelateerd aan ruimtevaartactiviteiten van MKBbedrijven binnen en buiten Nederland. Dit stelt hoge eisen aan de apparatuur en
omgeving van het VST-lab, welke op zichzelf buiten de accreditatie volgens ISO 17025
vallen, maar hier wel degelijk een relatie mee hebben. Bij deze (ruimtevaart)testen is
het beheersen van de omgevingscondities belangrijk. Het VST-lab is in 2018 verhuisd
en heeft apparatuur laten plaatsen om de omgevingscondities (temperatuur, vochtigheid, stof-arm) te beïnvloeden. De effectiviteit van deze middelen dient beproefd te
worden om de gebruiksmogelijkheden voor het VST-lab te bepalen.
Ruimtevaarttesten zijn wezenlijk anders dan de luchtvaarttesten en het NLR heeft hier
geen ISO 17025 accreditatie voor, gezien de diversiteit van test- specificaties. Een
belangrijke categorie betreft Shock Response Synthesis- testen, waar de nodige ervaring en kennis moet worden opgedaan om dergelijke soorten testen te kunnen uitvoeren op de NLR-shakers.
Het VST-lab is na de verhuizing in 2018 weer operationeel, echter zijn diverse voorzieningen nog niet aanwezig: gecombineerde temperatuur-tril testen zijn nog niet
mogelijk aangezien de noodzakelijke voorzieningen voor de thermische kamerinstallatie nog dienen te worden aangebracht.
Activiteiten hebben zich in 2019 beperkt tot aanbrengen van de voorzieningen aan de
temperatuurkamer zelf als standalone unit. Integratie met de shaker moet nog volgen.
-
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In 2019 gerealiseerde temperatuurfaciliteit van het VTS-lab
P.4 - Electro Magnetisch Compatibility (EMC)-lab
Looptijd
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 verhuizing van de EMC-faciliteit naar een nieuwe locatie, zal veel
aandacht besteed worden aan de verdere inrichting van de faciliteit.
Realisatie, highlights 2019
Automatisering van EMC testopstellingen.
Onderzoek naar - en implementatie van diverse MIL-STD 461G testen in de EMC besturingssoftware (zoals CE101, CE102, RE101 en RE102).
Toolontwikkeling:
Enkele bugs zijn opgelost in de rapportgenerator tool en daarnaast is de EMC testlogsheet uitgebreid met nieuwe macro’s om betere efficiency te bereiken in het rapportageproces.
Knelpunten 2019
M.b.t. de automatisering van EMC testopstellingen, hebben twee typen EMC testen
problemen opgeleverd. (t.w. AFCS en de pin injectietesten testen van de Indirect
Effects of Lightning). Deze typen testen leveren voor AC gevoede testapparatuur problemen in de geautomatiseerde meetopstellingen..
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanMinisterie van Defensie DMO, LVNL, Collins Aerospace, GKN Fokker en diverse overige
ten/gebruikers
civiele en militaire industriële partijen.,
Wetenschappelijke artikelen
P.5 - Faciliteit voor Obsolescence Management (TACTRAC)
Looptijd
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.
Realisatie, highlights 2019
De obsolescence faciliteit (software) is en wordt gebruikt bij de ontwikkeling van NLR
avionica ontwerpen, in combinatie met P6, als belangrijke stap in de avionica producten welke gedurende vele jaren gebruikt worden en in stand moeten worden
gehouden.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
P.6 - Faciliteiten voor het realiseren van lucht- en ruimtewaardige elektronica
Looptijd
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
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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.
Er lopen momenteel meerdere Horizon 2020-projecten en proposals
(onder andere Constance, Electra, FlapSense, Scalair) waarvoor de ACE- omgeving
nodig is. Zonder deze ontwikkelomgeving is het niet mogelijk aan dit soort ontwikkelingen mee te doen.
-

P.7 - Thermisch Vacuüm Laboratorium Faciliteiten & Tools
Looptijd
Samenvatting
Doel is het verbeteren en uitbreiden van de functionaliteit van bestaande en nieuwe
faciliteiten van het thermisch vacuüm-laboratorium. Het streven is om de aansluiting
bij de behoefte van de (nationale) lucht- en ruimtevaart-industrie (Moog Bradford,
APP, Fokker Elmo, Airbus DS, SRON, Airborne Composites Automation, ISIS etc.) te
verbeteren en daarmee de kans op het verkrijgen van opdrachten te vergroten.
Omschrijving
De thermische groep heeft de volgende faciliteiten in gebruik en beheer:












Afzuiginstallaties;
Chillers;
Cleanroom;
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.

Voor 2019 is een aantal speerpunten gedefinieerd die in samenwerking met de betrokken partijen worden uitgewerkt:
1. Ondersteuning op het gebied van software om thermische analyses van kleine
satellieten te standaardiseren.
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2. Ondersteuning op het gebied van thermische analyses van bekabeling voor
ruimtevaarttoepassingen ten behoeve van een aanpassing van de ECSS (space
derating standard). Dit zal leiden tot een generieke gewichtsbesparing van bekabeling voor de Europese ruimtevaart- industrie;
3. Upgrade van het laboratorium met een IR-camera om hot spots te kunnen detecteren tijdens thermische testen .
Er zijn in samenwerking met ISIS thermal model modules ontwikkeld in ESATAN om
het thermisch modelleren van cubesats te standaardiseren en te stroomlijnen. Verder
is er een nieuwe infrarood camera gekocht en geïnstalleerd welke compatibel is met
de state-of-the-art meetsystemen van het thermische laboratorium. Hiermee kunnen
hot spots in bekabeling en op elektronische prints worden gelokaliseerd.
ESA
Fokker Elmo, ISIS, Airbus DS – Leiden (NL) & Toulouse (FR)

Newly installed FLIR T860 IR camera

Cubesat thermal modelling with standardised modules

P.8 - Seeker Test Facility (STF)-modificaties
Looptijd
Samenvatting
De hardware- en software-configuratie worden aangepast aan de eisen van de aankomende trials. Hiertoe dient het complete systeem getest te worden.
Omschrijving
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.

Realisatie, highlights 2019

De tweede belangrijke doelstelling is opportunity’s uit te werken voor het verder
moderniseren van deze 20 jaar oude testfacilitieit op basis van de vorig jaar opgestelde feasibility studie. Speciale aandacht krijgen hierin werkzaamheden voor een mogelijke toekomstige bijdrage aan het F-35 zelfbeschermingsprogramma en specifieke
(laser safety) eisen voor een laser DIRCM OT&E-programma.
De STF is afgelopen jaar twee maal ingezet. Voor een DIRCM-gerelateerde ground test
in de UK en voor de NH-90 zelfbeschermings flight trial in NL. Hiervoor zijn diverse
configuratie aanpassingen gedaan en verbeteringen doorgevoerd voor het efficiënter
wisselen van seeker configuraties.
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Verouderde hardware is niet meer voorradig waardoor naar alternatieve oplossingen
gezocht moet worden om de faciliteit up en running te houden.
Ministerie van Defensie: CLSK, DMO
-

P.9 - Electronic Counter Measure Test Facility (ETF)-modificaties
Looptijd
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 gesteld.
Hiertoe zijn aanpassingen nodig aan de hard- en software.
Realisatie, highlights 2019
De ETF is ingezet als ground-based radar dreigingssyteem tijdens de jaarlijkse Helicopter Weapon Instructor Course. Tevens is de ETF gebruikt tijdens de nationale NH-90
zelfbeschermings flight trial in NL.
Knelpunten 2019
Eisen n.a.v. de meest recente ABDO vereisen aanpassingen in de registratie instrumentatie. Problemen worden verwacht daar waar gebruikte legacy hardware moet
gaan werken met de nieuwste Windows software (drivers).
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
P.10 - Missile Warning System (MWS)-modificaties
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving
CLSK heeft een nieuw type MWS aangeschaft. Om het testen en evaluatie van dit type
MWS mogelijk te maken zal in 2019 de hardware en software van de NLR MWSfaciliteit moeten worden aangepast.
Realisatie, highlights 2019
In de MWS lab omgeving zijn verschillende upgrades uitgevoerd welke moeten leiden
naar een MWS verificatie opstellingen waarin d.m.v. standaard profielen nieuwe
software builds getest kunnen worden op een juiste werking.
Knelpunten 2019
Om realistische missiesimulaties te kunnen uitvoeren is een upgrade van een statische naar een dynamische opstelling benodigd. De hiervoor geschikte hardware is
vooralsnog niet beschikbaar.
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
P.11 – Catch-22-modificaties
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving
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Er zijn kleine modificaties nodig aan de generieke hardware en software van de Catch22 om de inzetbaarheid voor zowel radar als infrarood trials in de toekomst veilig te
stellen. Alle apparatuurmutaties worden bijgehouden in de “equipement database”
en de apparatuur zal op regelmatige basis een ijking/kalibratie krijgen.
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P.12 - NLR Laser lab
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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P.13 - NLR Battle lab
Looptijd
Samenvatting

Omschrijving

Er zijn in 2019 geen werkzaamheden aan de Catch-22 container uitgevoerd.
-

De werkzaamheden richten zich op het doorontwikkelen van de optische ruimte. De
basisopstelling van de twee laseropstellingen is in 2018 gerealiseerd, het High Energy
Laser (HEL) lab en het laser based Directed Infra-Red Counter Measure (DIRCM) lab.
Documentatie met betrekking tot de optische opstellingen wordt opgezet.
HEL is voor verschillende experimenten ingezet waarbij onder andere HEL effecten op
diverse materialen is bestudeerd. Safety camera’s geplaatst en de laser bediening en
data registratie zijn gekoppeld voor verdere optimalisatie van de HEL opstelling.
Voor de DIRCM opstelling is een twee laserbron ontvangen, welke nog optisch ingepast moet worden. DIRCM jam code software tools zijn al wel zodanig aangepast dat
beide lasers onafhankelijke codes kunnen uitsturen.
-

Er is gewerkt aan het operationeel krijgen van een basis setup van het NLR Battle lab
(Cerebro) en het doorlopen van de eerste relevante use cases.
Om complexe use cases mogelijk te maken en het proces van informatiegestuurd
optreden (IGO) volledig te kunnen doorlopen, is uitbreiding met meer componenten
noodzakelijk. Tevens wordt voorzien om Cerebro aan te sluiten op assets van externe
partijen, zoals andere battle labs en simulatieomgevingen van bijvoorbeeld Defensie.
Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de strategische ambitie van het NLR om
hét expertisecentrum van IGO te worden.
Een battle lab is een geschikte omgeving om allerlei concepten te ontwikkelen, uit te
werken, te implementeren, te beproeven en te evalueren. Men kan zich daarbij richten op zaken zoals interoperabiliteit, inzet (inclusief tactieken en doctrines), kwetsbaarheid & bescherming en educatie.
Het afgelopen jaar is er invulling gegeven aan het oprichten van een basis setup van
het NLR Battle lab, te weten Cerebro. Er is een fysieke ruimte ingericht die dienst kan
doen als centraal aansturingspunt en observatieruimte van de experimenten die
plaatsvinden. Een aantal initiële use cases is uitgevoerd, veelal door gebruik te maken
van op het NLR reeds aanwezige tools en simulators.
Eén van de relevante concepten die men in een battle lab kan uitwerken is die van de
keten van IGO. Daarbij spelen de informatiebehoefte, de middelen die men tot de
beschikking heeft, de planning van de inzet daarvan, de uitvoering van de missie, het
verwerken van data en het processen daarvan tot informatie en het verspreiden van
relevante informatie een belangrijke rol. Dit proces voedt de besluitvorming in een
militaire operatie.
Om deze IGO-keten beter te kunnen beschrijven zullen meer componenten in Cerebro
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worden geïntegreerd c.q. eraan gekoppeld worden. Daarbij wordt ook gekeken naar
het koppelen met faciliteiten buiten het NLR, zoals andere battle labs of simulators
van Defensie. Middelen en tools die Defensie reeds gebruikt bij het plannen en verwerken van ISR-missies zullen ondergebracht worden in Cerebro. Deze inspanning zal
resulteren in een uitgebreide use case op het gebied van IGO.
In 2019 is de NIA geschreven en goedgekeurd voor de uitbreiding van het Cerebro
Battlelab. Daarbij is een projectplan geschreven en is de implementatie van Cerebro
in twee spirals opgedeeld. Spiral1 is voorbereid om in 2020 van start te kunnen gaan.
Verder is er overleg geweest met CLSK en de andere defensie eenheden (landmacht,
marine, DGLC, KIXS) over samenwerking en koppelingen op het gebied van battlelabs.
De beperkte beschikbare resources door de volle agenda’s heeft de start van de implementatie uitgesteld tot 1 januari 2020. De voorbereiding zijn echter wel doorgegaan. Een bekend kritisch element is en blijft de aansluiting van het NLR op NAFIN.
Ook daar is in 2019 aandacht aan besteed en het plan is de aansluiting in 2020 te
realiseren.
Ministerie van Defensie: CLSK, CLAS, CZSK, DMO
-

P.14 - Antenne Test Range (ATR)
Looptijd
Samenvatting
Ten behoeve van het onderzoeken van stralingspatronen van antennes
(van vliegtuigen) beschikt het NLR over een Antenne Test Range (ATR) in de NLRvestiging Marknesse.
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
In de afgelopen jaren is een deel van de elektronica vervangen en is software aangepast. Aandachtspunten voor de komende periode zijn het verder vervolmaken van de
aansturingssoftware, het bijwerken van de documentatie en het karakteriseren van
meetonzekerheden, bijvoorbeeld ten gevolge van reflecties en velduniformiteit. Waar
mogelijk worden maatregelen genomen om meetonzekerheden te verkleinen.
Het doel is om de ATR up-to-date en inzetbaar te houden voor diverse projecten.
Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
Door tijdgebrek niet aan gewerkt
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
P.15 - Computational electromagnetics
Looptijd
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 Compatibility (EMC)laboratorium of door vergelijking met andere rekenmethoden.
Doelstelling is het verkrijgen en beschikbaar houden van een infrastructuur van programma's (tools) en data voor het uitvoeren van elektromagnetische berekeningen
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ten behoeve van het gebruik/ontwerp van vliegtuigen en satellieten en de daarbij
behorende grondsystemen met betrekking tot RF-aspecten.
Door tijdgebrek niet aan gewerkt
-

II – Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie
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.
De faciliteiten zijn als volgt gegroepeerd:
 faciliteiten voor navigatie;
 faciliteiten voor aardobservatie en ISR.

P.2

NLR-werkzaamheden

P.16 - CELESTE
Looptijd
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.
In het verleden heeft het NLR al verschillende tools ontwikkeld voor het monitoren
van KPI's (Key Performance Indicators) van EGNOS dat onder andere gebruik maakt
van het GPS-satellietnavigatie-systeem. Ook zijn er voor het monitoren van GPS satellieten veel tools te vinden.
Maar op dit moment zijn er weinig/geen tools die geschikt zijn om Galileo- satellieten
te monitoren.
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 dit project worden 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 rapportage- functionaliteit.
In 2019 zullen bestaande tools (zoals RTKLIB) geschikt worden gemaakt om Galileosatellieten te monitoren, dan wel nieuwe tools worden ontwikkeld.
Voor het monitoren van de GNSS-databronnen, waarbij de data afkomstig is van de
stations van het Kadaster en specifieke ionosfeerinformatie van ASTRON, zullen de
tools verder ontwikkeld worden.

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019

Voor de zogenaamde dynamische GNSS-data afkomstig van de AsteRx GNSS receiver
aan boord het NLR-laboratoriumvliegtuig worden specifieke analysetools ontwikkeld.
Er is geen faciliteit als vermogen budget geïnvesteerd in 2019.
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P.17 - ISR Simulation Facility
Looptijd
Samenvatting

ASTRON
LVNL, Galileo Reference Centre (GRC) in Nederland, ASTRON, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Chalmers University of Technology Sweden, Finnish Geospatial
Research Institute (FGI), Kadaster,
-

Voor het onderzoeken van operationele en tactische concepten van ISR en het testen
van technische componenten en interoperabiliteit is er behoefte aan een simulatieomgeving.
Sinds 2017 wordt gewerkt aan het identificeren, specificeren en realiseren van relevante modules: IRM/CM, satelliet (constellatie) ISR-simulator (coverage, data, database en exploitatiestation), coverage en datageneratie voor verschillende vliegtuig/drone sensoren, terreininformatie als input voor simulatoren.

Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
Knelpunten 2019
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De ISR-simulatiefaciliteit is ook geschikt om als geïntegreerd onderdeel van het NLR
Battle lab (Cerebro) ingezet te worden.
In 2019 richten de activiteiten zich op het uitbreiden van de satelliet ISR- simulator tot
een omgeving waarmee (grote) "Collaborative Satellite Constellations" kunnen worden gesimuleerd. De satelliet ISR-simulator omvat verschillende elementen: simulatie
van signalen, payload, platform/sensorconfiguratie, interoperatibiliteit binnen een
constellatie, verwerking van de gesimuleerde signalen en payload, grondstation voor
de exploitatie.
Er is geen faciliteit als vermogen budget geïnvesteerd in 2019.
Defensie: CLSK/C4ISR, CZSK
-

P.18 - ISR Processing, Exploitation and Dissemination (PED) Lab
Looptijd
Samenvatting
Voor het uitvoeren van een verscheidenheid aan projecten voor de verwerking en
analyse van Intelligence Surveillance & Reconnaissance (ISR) data en aardobservatiegegevens van zowel satellieten als vliegtuigen en drones, dient het NLR te beschikken
over een flexibele omgeving voor toegang, opslag, verwerking, analyse, en verspreiding van de gegevens.
Voor een deel omvat deze een aantal standaard beeldverwerking en GIS- pakketten
die veelal ook in gebruik zijn bij belangrijke klanten. Een belangrijk deel bestaat echter
ook uit verschillende zelf ontwikkelde routines, tools en architecturen die veelal in het
kader van bepaalde projecten of kennisopbouw activiteiten worden ontwikkeld.
Omschrijving
Om te kunnen participeren in experimenten, pilots, trials en oefeningen is het van
belang dat het NLR beschikt over een semi-operationele exploitatie- omgeving waarin
de experimentele functionaliteit bij elkaar is gebracht en waarbij er een combinatie is
van relatief standaard functies en geavanceerde en specialistische tools.
De ontwikkeling van deze exploitatie-omgeving is in lijn met de strategische route/ambitie voor Information Supremacy in het kader van Informatie Gestuurd Optreden (IGO). Daarnaast past deze in de verdere ontwikkeling van het NLR Battle lab als
faciliteit.
In 2019 zal een basisopzet voor deze omgeving worden gekozen en zullen hierin verschillende reeds beschikbare componenten worden geïntegreerd. Daarnaast zal een
plan worden gemaakt voor gestructureerde verdere uitbouw van de omgeving in de
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Q

komende jaren.
Er is geen faciliteit als vermogen budget geïnvesteerd in 2019.
ESRI, Imagem
Ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat
-

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
EZK en Defensie), als subcontractor in diverse militaire programma’s;
Ondersteuning van de Nederlandse maakindustrie door participatie in technologie-ontwikkelingsprogramma’s van bijvoorbeeld CompoWorld;
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.
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Bi-axiale testopstelling met transparante “Anti-Buckling-Guide” (ABG)

Q.1 NLR-werkzaamheden
Q.1 - In-situ inspectie tijdens productie
Looptijd
Samenvatting
De standaardisatie en automatisering, zoals dat gaande is bij "Non-Destructive Testing" (NDT) wordt verder uitgebouwd.
Omschrijving
Deze uitbouw gaat in de richting van in situ inspectie tijdens productie.
Dit betekent enerzijds dat geschikte methoden worden onderzocht (optisch, (laser)ultrasoon, thermografisch of dergelijke) als mogelijkheid voor in situ inspectie, in
combinatie met modellering hiervan om virtual manufacturing, inclusief in situ inspectie, mogelijk te maken.
Anderzijds moeten de inspectiedata als digitale representatie in de
digital twin ingepast worden, waarbij dan koppelingen ontwikkeld moeten worden
waardoor deze data gebruikt worden in analyses ten aanzien van de conditie van het
product.

Realisatie, highlights 2019
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Op de langere termijn (na 2019) is de variabiliteit van mogelijke condities van het
product één van de variabelen binnen “test validated predictive simulation”, oftewel
"virtual testing", oftewel een koppeling met het in het project “Test validated predictive simulation” (zie Q.2) beschreven doel.
In de huidige "pick and place" cel van de "Pilot Plant" worden weefsellagen gesneden
en vervolgens door een robot opgestapeld en uiteindelijk omgevormd tot langwerpige
U-vormige weefselpakketten (sub-preforms). Vooraf wordt het weefsel visueel geïnspecteerd. Materiaal met fouten wordt over de volledige breedte weggegooid, omdat
de "pick and place" cel niet automatisch om fouten heen kan werken.
In dit project worden de mogelijkheden onderzocht voor het automatisch inspecteren
en het detecteren van de weefselfouten. Met als uiteindelijk doel automatisch nesten
rond fouten. De pick and place robot moet vervolgens op de nieuwe posities deze
lagen op gaan pakken.
Optical Lock-in Thermografie (OLT) blijkt een geschikte NDO methode om inspecties
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uit te voeren onder in-service/MRO condities. Inspectiekarakteristieken als: contactloos, groot gezichtsveld (1 m2), hoge inspectiesnelheid zijn ook zeer geschikt voor de
NDO inspectie van composiet pre-forms tijdens het productieproces. Om de thermografie techniek te evalueren is er een referentieproefstuk geïnspecteerd.
De thermografie inspectietechniek bleek in staat alle type weefselfouten te detecteren gebaseerd op menselijke interpretatie. Doel is een geautomatiseerd proces waarbij software in staat moet zijn om de fouten automatisch te herkennen. Vervolg in
2020 is dan ook om de thermografie inspectie te optimaliseren met een optimaal S/N
(Signal-to-Noise ratio). Verder wordt gekeken of het mogelijk de inspectie uit te voeren met meer “lowbudget” apparatuur.
-

Q.2 - Test validated predictive simulation
Looptijd
Samenvatting
De standaardisatie en automatisering, zoals dat al gaande is bij "Mechanical Testing"
(Mech-Lab) wordt verder uitgebouwd.
Omschrijving
Deze uitbouw gaat richting “test validated predictive simulation”.
Binnen Virtual Certification kan een indeling gemaakt worden naar detailleringsniveau, volgens de bekende testpiramide, met daarbinnen producttypen:
 Generiek – resultaat breed inzetbaar:
o Coupon: kwalificatie materiaal, verbindingen;
o Detail: verstijver pop-off, krachtsinleidingen;
o Sub-component: paneelstabiliteit, reparaties.
 Specifiek:
o Component: certificatie van deelsystemen, bijvoorbeeld stuurvlakken;
o Full-Scale: certificatie van gehele systemen.

Realisatie, highlights 2019
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In 2019 ligt de nadruk op het digitaal opslaan van materiaalkwalificatie- gegevens
zodanig dat deze in automatische processen bruikbaar zijn. Hiermee is in 2017/2018
al het begin gemaakt.
Vanuit vorige jaren zijn er templates en scripts geschreven, die ieder op zich deeltaken verwerken van de aansturing van data naar de Instron testbank en de verwerking
van testgegevens naar de uiteindelijke rapportage. Dit jaar is de definitie opgesteld
van de "work flow", die die individuele taken procesmatig aan elkaar verbind. De
implementatie ervan is uitbesteed aan een software MKB (KE-Works). De eerste fase
van die "work flow" implementatie is in het vierde kwartaal op het NLR gerealiseerd
en afgenomen. In Q3-2020 zal het system voor al het Mech-Lab testwerk verplicht
worden gesteld. Dit betekent dat al het werk dan loopt volgens de gestandaardiseerde, grotendeels geautomatiseerde, digitale "work flow", waarbij test data eeneenduidig is vastgelegd. Waardoor test data dus goed toegankelijk en traceerbaar is
en uitbreiding van resultaat typen geen consequenties heeft op het proces. Dat het
goedkoper en sneller gaat, is een mooie bijvangst!
Vanuit het digitale test gegevens beheer, is vervolgens het maken van een API richting
numerieke analyse correlatie de ontbrekende schakel om de kring met AVCE te sluiten en "Virtual Certification Supported by Tests" te kunnen gaan ondersteunen.
-

211

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Wetenschappelijke artikelen

-

Q.3 - Niet-Destructief Onderzoek (C-scan)
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving
In 2019 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1) Automatisering van analyse en rapportage van de C-scan data;
2) Ondersteuning van Computer Tomografie (CT), Avizo Fire-software.
Realisatie, highlights 2019
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Oriëntatie van de ULTIS software is uitgevoerd en voldoende kennis is opgebouwd om
de ULTIS software als standaard te gebruiken voor de evaluatie & rapportage van
ultrasoon A-scan/B-scan en C-scan data.
Protocol voor het inlezen van 2D Olympus, USL C-scan en Omniscan data is bekend en
werkend behalve voor de USL software, vastleggen van het protocol moet nog worden uitgevoerd.
Debugging met USL files & communiceren met Testia en eventueel USL is uitgebreid
gedaan in 2019. De volgende bugs zijn opgelost: Inlezen van de USL file, Correcte
weergave van A-scan (raw UT signals), correcte weergave van de timeslots.
Invoeren van een standaard/custom afkeurcriteria in Ultis;
Mask en CAD overlay met diverse user cases getest, blijkt goed uitvoerbaar in relatief
korte tijd en geeft een significante meerwaarde aan het ultrasoon test resultaat.
Voor de 3D analyse en CT scan data met Avizo zijn over het jaar 2019 de volgende
activiteiten uitgevoerd:
- Aan de hand van de verzamelde documenten en materiaal is er een oriëntatie uitgevoerd van Avizo
- Het in kaart brengen van al de CT scan data op het gebied van composieten en AM
fabricage.
- Overleg met ThermoFisher over de huidige status van Avizo in combinatie de gevraagde probleemstelling binnen het NLR.
- Het vastleggen van de huidige status, de mogelijkheden en de flow chart voor het
uitvoeren van toekomstig probleemstellingen met Avizo in een TR (NLR-TR-2019495)
Highlights:
 UT C-scan data evalueren met CAD comparison
 Automatische evaluatie & rapportage
Voornamelijk correcte weergave van de timeslots heeft veel tijd gekost met USL,
uiteindelijk wel opgelost.
-

Q4, Q5, Q6 en Q7 zijn opgenomen in andere onderwerpen
Q.8 - Contactloze C-scan faciliteitontwikkeling - thermografie
Looptijd
Samenvatting
Inspecties bij zowel civiele als militaire operators hebben gemeen dat er een sterke
behoefte wordt geconstateerd aan snellere en goedkopere werkzaamheden. Snelheid
impliceert dat het sensorsysteem grote oppervlakken van het te inspecteren object
per tijdseenheid kan verwerken. Hierbij is contactloos inspecteren haast een must,
terwijl verregaande robotisering/automatisering onvermijdelijk lijkt gezien de kosten.
Omschrijving
Een multi-sensor aanpak lijkt voor de hand liggend. Een quick scan,
met sensor A, om de overduidelijk goede en foute gebieden vast te stellen. Een betrouwbare, vaak traditionele scan, met sensor B, om het liefst kleine restgebied goed
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af te dekken. Beide sensoren leveren over hele gebieden, dus locatie-afhankelijk, hun
data. Deze dient positioneel versmolten te worden, waarbij ondersteuning van een
positionele sensor (sensor C) een optie is.
Naast diverse typen sensoren dient de data ook versmolten te worden binnen één
type sensor. Enerzijds omdat het vliegtuig groter is dan de
"Field of View" (FoV) van die sensor, anderzijds omdat meerdere sensoren tegelijk de
doorlooptijd verlagen.
In dit onderzoeksdeelproject wordt de thermografie als optie voor de snelle scan
(Sensor A) beschouwd, terwijl de betrouwbare scan voor de kleine restanten de traditionele Ultrasonic Testing (UT) C-scan is (Sensor B).
Als positioneel intermediair wordt gedacht aan de GOM ATOS scanner,
als optische fotogrammetrische sensor (Sensor C).

Realisatie, highlights 2019
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Het project kent dus monodisciplinaire deelonderzoeken (hoe bruikbaar is thermografie) en multidisciplinaire deelonderzoeken (hoe data te versmelten, hoe sensoren te
bevestigen/manipuleren).
Geen activiteiten binnen deze subtaak. In aanpalend project is er wel ontwikkeling
geweest met thermografie inspecties. (Automated Rotor Blade Inspectie)
Fokker Landing Gear, Fokker Aerostructures, Airborne Composites Automation, DMO
-

Q.9 - Contactloze C-scan faciliteitontwikkeling - laser ultrasoon inspectie
Looptijd
01-10-2018 - 31-12-2022
Samenvatting
Het toepassen van een contactloze C-scan door middel van een laserpulsgegenereerde ultrasoon inspectie levert een aantal voordelen op:
de inspectietijd wordt verkort, het koppelmedium ontbreekt, en deze methode kan
makkelijk geautomatiseerd worden door de laserbronnen aan een robotarm te bevestigen.
In dit onderzoeksvoorstel wordt de software ontwikkeld waarmee de laserstralen
aangestuurd kunnen worden en de puls-echo signalen kunnen worden bewerkt tot
een C-scan resultaat.
Omschrijving
De huidige ultrasoon inspectiecapaciteit van het NLR bestaat uit een faciliteit die een
koppelmedium nodig heeft. Een alternatieve manier om de C-scan uit te voeren zonder koppelmedium zou kunnen zijn om de laserpuls te gebruiken voor het genereren
van ultrasoon golf in het materiaal.
Deze manier van niet-destructieve inspectie heet Laser Ultrasonic Inspection (LUI).
De recente ontwikkelingen in de lasertechniek hebben ertoe geleid dat het genereren
van een ultrasoon golf in het materiaal met deze techniek beheersbaar en kosteneffectief is geworden. Aan de andere kant zijn er geen aanbieders van de laser ultrasoon-gebaseerde inspectie-oplossing met voldoende TRL-niveau voor de luchtvaartindustrie. Het NLR kan zich op dit gebied onderscheiden door haar kennis in NDI en
signaalbewerking in te zetten om de laser ultrasoon-inspectiemethode naar een hoger niveau te brengen.
Realisatie, highlights 2019
In het kader van het onderzoek naar contactloze ultrasoon inspectie is een bezoek
gebracht aan twee leveranciers van “laser ultrasonics equipment”: Xarion (Wenen) en
Optech Ventures (Los Angeles). Gedurende beide bezoeken zijn laser ultrasoon testen
uitgevoerd op NLR composiet test panelen. Na laser excitatie werd bij Xarion de respons gemeten door een optische microfoon, bij Optech Ventures door een laser interferometer. De resultaten zijn geanalyseerd en in een concept rapport gerapporteerd.
Optech Ventures heeft in het verleden veel ervaring opgebouwd met de ultrasoon
inspectie van lasnaden (minder ervaring met composieten). Bij Xarion zijn transmissiemetingen uitgevoerd, waarbij de te onderzoeken panelen van twee zijden bena213
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Q.10 - Full Scale Testen
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving

Realisatie, highlights 2019
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derbaar moeten zijn. Voor beide testcampagnes gold dat veel aandacht besteed
moest worden aan het voorkomen van beschadigingen (decolorisation) van de NLR
test panelen.
TU Delft
Fokker Landing Gear, Fokker Aerostructures, Airborne Composites Automation, DMO
-

Om de exploitatiekosten van Full Scale testwerk in de tang te houden wordt periodiek
gekeken naar het up-to-date houden van de gebruikte spullen. Daarbij is he zaak gezien het beperkte budget, met relatief kleine aanpassingen grote impact te hebben.
De verhuizing van spullen naar de nieuwbouw brengt met zich mee dat opnieuw is
nagedacht hoe hydraulische cilinders het best kunnen worden bewaard. Een staande
positie heeft de voorkeur voor wat betreft doorliggen van seals en dergelijke. Liggen
in kisten is de bestaande opslagwijze, hetgeen bij in gebruik nemen altijd revisie van
de cilinders betekent en dus kosten. Een ontwerp is gemaakt van een "flessenrek", die
enerzijds past in de ruimte beschikbaar in Hal-4 en anderzijds modulair is, z.d.d. het
ontwerp geschikt is voor "alle" cilinders en een "foot print" heeft in overeenstemming
met een "Euro-pallet". Eerste prototype wordt in 2020 gerealiseerd.
Voor de noodzakelijke vervanging vanwege faillissement van de fabrikant van de huidige grote data-acquisitiesystemen (Peekel Autolog) zijn specificaties opgesteld en
zijn relevante systemen op de markt onderzocht. Voor 2019 is er budget beschikbaar
gesteld voor de aanschaf van een DAQ systeem, wat de eerste van een nieuwe generatie DAQ systemen en nieuwe standaard moet worden voor de komende jaren. Na
uitgebreid onderzoek is er gekozen voor de systemen (CRONOSflex/CRONOScompact/SPARTAN) van het Duitse imc Test & Measurement GmbH.
Nadruk ligt in eerste instantie op meten, maar gezien de potentie van IMC en de huidige problemen en wensen op stuursysteemgebied is besloten ook een zogenaamde
8-kanaals synthesizer module (voor stuurkanalen) aan te schaffen. Daarmee kan ervaring opgedaan worden met (in eerste instantie kleinschalige) stuurapplicaties.
-

Q.11 - Ontwikkeling van testfaciliteiten algemeen
Looptijd
Samenvatting
Omschrijving
Om initiatieven binnen 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 je kunt denken aan ontwikkelingen
van:
- Augmented reality i.c.m. NDO technieken
- Non Standard test technieken, zoals dat testen bij -55C, update van de mobiele
impactor en de DCB-UBM ontwikkeling feitelijk ook waren.
- Online testing
- Virtual testing
214
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De afdeling AVTH kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van apparatuur in
grote aantallen. Het beheer van al deze spullen zal worden ingebed in NSA. NSA staat
voor "NLR Spullen Administratie" en is op Tryton gebaseerd, een Open ERP systeem
("Enterprise Resource Program"). De applicatie zelf is intern geschreven, dus gebruikmakend van de open Tryton bibliotheek. Naast de ERP-applicatie bestaat NSA
feitelijk uit een invoerstation (Tablet, Smartphone of PC o.i.d.) en een QR-code scanner. Hiermee kunnen spullen worden uitgeleend en teruggegeven, waarbij de medewerker via zijn NLR-pas (met personeels QR code) bij het system bekend is. De gehele
historie en eventuele afhankelijkheden, zoals; due dates, reserveringen, functioneringstatus, worden via de applicatie kenbaar gemaakt aan de gebruiker. Combinaties
met WI's en de KE-CHain "work flow", maakt het mogelijk te allen tijde te weten welke apparatuur, waar gebruikt is en wordt, waarbij er geen handmatige acties, anders
dan de uitleen actie, behoeven te worden gedaan.
Alle mechanische en kleine elektronische meetmiddelen zijn ondertussen opgenomen
in de ERP database. In 2020 volgen hydraulische componenten als: servokleppen, load
cellen, Moog componenten, Instron componenten en de data acquisitie apparatuur.
In 2021 wordt de aansluiting van het MSO-Lab en het NDO-Lab voorzien. Het system
zal in 2020 ook aan andere afdelingen worden getoond.
In een onderzoeksproject in samenwerking met Fokker zijn er biaxiale proeven uitgevoerd op "cruxiform" coupons met "waisted tabs", waarbij er centraal een ronde
meetsectie bestaat. Projectdoel was aanmaak- en test-kostenreducties vinden, hetgeen goed is gelukt. Een nevenactiviteit daarvan is uitgevoerd onder eigen beheer en
betreft een transparante "anti buckling guide" (ABG) om optisch de cirkelvormige
meetsectie te kunnen inspecteren. Bij de inleiding is het geheel in de foto's te zien.
Het resultaat was goed. Na enige "trouble shooting" en detail ontwerp aanpassingen
bleven de glazen onderdelen heel, terwijl de ondersteunende werking beter was dan
met alternatieve methoden, en de optische metingen beter uitvoerbaar waren. De
gevonden materiaalwaarden, waren dus hoger en constanter dan bij voorgaande
vergelijkbare testen.
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R

In toenemende mate worden mechanische testen aangeboden waarbij de load cel in
een agressieve omgeving zit. Denk hierbij aan corrosieve vloeistoffen of extreme kou.
Voor toekomstig testwerk voor Norsok kruiptesten is onderzocht hoe we een load cel
zouden kunnen gebruiken, terwijl die in de Norsok zit. In de huidige oplossingen zit de
load cel buiten de agressieve omgeving, hetgeen echter altijd gepaard gaat met mogelijke ongewenste krachtsdoorleidingen. Een ontwerp van de setup-aanpassingen en
praktijktesten op enkele implementatiemogelijkheden zijn uitgevoerd. Voor een vervolgversie van de testopstelling zijn we klaar om deze aanvulling door te voeren, indien gewenst door de klant.
-

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 concurren215
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tiepositie van de industrie te verbeteren o.a. door middel van met de industrie afgestemde deelname aan Clean Skyonderzoeksprogramma’s. Het NLR gebruikt hierbij enerzijds haar kennis en expertise, anderzijds haar faciliteiten om
hier een bijdrage aan te leveren.
De inzet van de faciliteiten is ook van groot belang voor de assistentie van de krijgsmachtonderdelen bij de selectie,
verwerving en instandhouding van materieel en de ondersteuning bij de operationele inzet van jachtvliegtuigen en
helikopters vanaf militaire bases, schepen en voor vredesmissies. De faciliteitencluster omvat:

Faciliteit voor Aerodynamische, Structuurmechanische en Elektromagnetische Toepassingen (FASET): een beveiligd High Performance Computercluster met toepassingen voor onder andere accurate simulatie van Computational Fluid Dynamics, Computational Aero-Acoustics, Computational Aero-elastics, Computational Electro-magnetics and Flight Dynamics;

Testfaciliteiten voor het uitvoeren van geluids- en trillingsmetingen, te weten de Aeroakoestische Wind Tunnel AWT, de Flow Duct Facility FDF,, Mobiele akoestische meetsystemen MAMS, akoestische arrays, dataacquisitie- 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 toestellen (Helikopters, multicopters, VTOL configuraties en fixed wing toestellen,
deels(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

R.1 - Werkomgeving voor aerodynamische, aero-akoestische, aero-elastische en RCS-simulaties
Looptijd
Samenvatting
Het effectief en efficiënt kunnen bijdragen aan de behoefte van klanten van het NLR
vraagt om een state-of-the-art rekencapaciteit dat in staat is zeer complexe berekeningen te kunnen uitvoeren.
Omschrijving
Enerzijds vraagt dit met de huidige ontwikkelingen binnen het NLR om een uitbreiding
van de rekencapaciteit, anderzijds wordt de opkomst van andere manieren van rekenen 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 klanten, en ook een wezenlijk
onderdeel van zo'n keten uitmaakt, is een state-of-the-art rekencluster onontbeerlijk
voor het NLR.
De werkzaamheden in 2019 omvatten:

Realisatie, highlights 2019
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 Er zal een strategie nader uitgewerkt worden voor een verdere groei van numerieke simulaties waarbij dit cluster nodig is. Een onderdeel hiervan kan zijn om in
TO2-verband in samenwerking met de andere instituten meer te gaan doen op
het gebied van High Performance Computing;
 En er zal, in de vorm van een 'tech-watch', alvast gekeken worden naar toekomstige technologieën zoals 'quantum computing'.
In 2019 is de geplande uitbreiding van de FASET gerealiseerd.
In het kader van een HPC strategieontwikkeling is een bezoek gebracht aan het rekencentrum van Cambridge University en hebben gesprekken plaatsgevonden met Marin,
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Dell en de TUD.
Marin, TUD
-

R.1* - Apparatuurontwikkeling Engineering
Looptijd
01-01-2013 – niet gedefinieerd
Samenvatting
Het doel van dit Faciliteiten als Vermogen-project is het onderzoeken van gevolgen
van technologische ontwikkeling, en ontwikkelingen komende vanuit de vraag naar
nieuw onderzoek, op het machine- en apparatenpark.
Omschrijving
Er wordt een analyse uitgevoerd naar de behoefte komende vanuit onderzoeksvragen
en de beschikbare bedrijfsmiddelen.
Onder deze bedrijfsmiddelen vallen de frees- en draaimachines, inclusief bij het NLR
ontwikkelde of aangepaste postprocesoren om deze machines aan te sturen, alsmede
apparatuur benodigd om het productieproces te ondersteunen zoals meet- en analyseapparatuur.
Complexiteit van de te maken producten, nauwkeurigheid, afmetingen en productieefficiëntie maken onderdeel uit van 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.
Realisatie, highlights 2019
De uit 2001 komend OMV 5-assige freesmachine wordt vervangen conform de in
2019 ingediende investeringsaanvraag NLR Memorandum AVET-2019-011. De machine wordt vervangen door een kleinere 5-assige freesmachine in combinatie met een
draadvonkmachine. Installatie zal in de loop van 2020 plaatsvinden.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanOEM's, MKB's, windtunneloperators
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
R.2 - Testfaciliteiten voor geluid en trillingen
Looptijd
01-01-2013 – niet gedefinieerd
Samenvatting
Om de akoestische faciliteiten en het trillings- en geluidsonderzoek up-to-date te
houden zullen de NLR-meettechnieken (bijvoorbeeld de akoestische array) en meetsystemen en bijbehorende software voor experimenteel akoestisch, stromings- en
trillingsonderzoek geschikt worden gemaakt voor gebruik in de nieuwe NLRfaciliteiten in de vestiging Marknesse en verder worden verbeterd en gemoderniseerd.
Omschrijving
Deze activiteiten zullen zich toespitsen op de volgende doelen, te weten:
 NLR-AWT (Acoustic Wind Tunnel) / NLR-FDF (Flow 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) en eventuele
vernieuwing hiervan;
 Akoestische software.
Focus zal gericht zijn op het betrouwbaar bepalen van geluid en geluidsbronnen.
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Akoestische software is op vele gebieden aangepast om gebruikersgemak te verhogen:
- Solacan (akoestische) software (v8.2) aanpassing in verband met door ARA geconstateerde bugs.
- Installatie aansturingssoftware voor akoestische faciliteiten op nieuwe computers/OS en update drivers.
- Software voor het meten van liners toepasbaar gemaakt voor nieuwe faciliteit.
- Meettechnieken
- Uitvoering activiteiten m.b.t. Helium Filled Soap Bubble Generator als nieuwe seeding voor visualisatie techniek.
- Activiteiten m.b.t. dynamische drukopnemers zullen worden doorgeschoven naar
2020
- Verder zijn koopdelen aangeschaft om de nieuwe faciliteiten operabel te maken.
-

R.3 - Samenwerking met TU Delft op het gebied van experimentele aerodynamica en aero-akoestiek
Looptijd
01-01-2013 – niet gedefinieerd
Samenvatting
Particle Image Velocimetry is een niet-intrusieve stromingsveldmeettechniek waarbij
volgdeeltjes in de stroming worden geïnjecteerd. Voor een vlak in de ruimte worden
de deeltjes door een laser verlicht. De positie van de verlichte deeltjes wordt door
camera’s geregistreerd voor vaste intervallen, waardoor het snelheidsveld kan worden berekend. In de afgelopen tientallen jaren is PIV uitgeroeid tot een gevestigde
meettechniek die haar waarde voor toegepast onderzoek in de luchtvaart meer dan
bewezen heeft. Echter waar PIV in de academische wereld niet meer weg te denken
is, is de techniek nog lang niet zo succesvol in industriële windtunnelomgeving. De
techniek is relatief complex, kostbaar en door beperkingen aan de hardware schaalt
de techniek niet goed op naar grotere faciliteiten.
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe volgdeeltjes, zogenaamde
Helium Gevulde Zeep Bellen (HFSB) en de noodzakelijke apparatuur. Deze volgdeeltjes reflecteren meer dan 10.000 keer zoveel licht als huidige gebruikte oliedeeltjes.
Hierdoor kan het toepassingsgebied van PIV sterk uitgebreid worden:


Omschrijving

Realisatie, highlights 2019

Knelpunten 2019
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Het meetoppervlak kan vergroot worden waardoor bijvoorbeeld het zog (1m x
2m) van een vliegtuigmodel in een keer gemeten kan worden;

Dynamische snelheidsmetingen met een acquisitiesnelheid hoger dan 10kHz
worden mogelijk.
Het werk zal worden voortgezet met het ontwikkelen van een HFSB rake voor toepassing in de DNW-LST. Hiermee zal het HFSB-concept in een relevante windtunnelomgeving worden getest en gevalideerd.
- realisatie werkend prototype HFSB rake met 1m x 1m (hoogte x breedte),
- realisatie werkend HFSB rake voor de DNW-LLF met 3m x 3m (hoogte x breedte)
met 400 generatoren,
- Succesvolle metingen met HFSB in de DNW-LST aan een 2D vleugel profiel bij snelheden relevant voor aeronautische toepassingen,
- Succesvolle metingen met HFSB in de DNW-LLLF aan een tilt-rotor vliegtuig model
met complexe stromingstopologie. Door middel van large scale PIV is het stromingsveld inzichtelijk gemaakt.
- Toekomstige knelpunten voor de techniek (buiten de scope van dit project) zijn:
- De metingen vergen relatief veel tijd en dataopslag, de oplossing is naar volumetrische meetmethodes te gaan i.p.v. stereoscopische PIV.
- Het effect van zeepvervuiling van het tunnel circuit en modelonderdelen is nog niet
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bekend en kan in de toekomst mogelijk een probleem worden
- De gevolgen van inademen van zeepbelletjes dienen nader onderzocht te worden
- Het functioneren en falen van de HFSB rake over langere termijn is onbekend.
TU Delft, DLR
DNW
D. E. Faleiros, M.Tuinstra, A.Sciacchitano, F.Scarano, Generation and control of helium-filled soap bubbles for large-scale PIV, gepubliceerd in Experiments in Fluids
David Engler Faleiros, Marthijn Tuinstra, Bart D. van Rooijen, Fulvio Scarano and Andrea Sciacchitano, “Soap bubbles for large-scale PIV in industrial wind tunnels” presented at 13th International Symposium on Particle Image Velocimetry – ISPIV 2019,
Munich, Germany, July 22-24, 2019.

R.4 - Facility for Unmanned ROtorcraft REsearch (FURORE)
Looptijd
01-01-2005 – niet gedefinieerd
Samenvatting
Het NLR is actief bezig met kennisopbouw en ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen, zowel het toestel met systemen en sensoren als het gebruik. Een groot deel
van NLR’s onbemande luchtvloot valt onder de faciliteit FURORE. Naast het operationeel houden van deze luchtvloot is kennisopbouw nodig ten aanzien van grotere onbemande rotorcraft (inclusief multirotor) en kennisopbouw ten aanzien van alternatieve aandrijving, zoals vervanging van gasturbinemotoren door elektrische aandrijving.
Omschrijving
Het NLR beschikt over een luchtvloot van 18 onbemande toestellen waarvan 5 met
een experimentele registratie. Conform de wetgeving zijn hiervoor overheidscertificaten en verzekeringen verplicht met jaarlijks terugkomende kosten en tijdsinvestering.
Daarnaast moeten de toestellen technisch worden gekeurd en onderhoud dient te
worden uitgevoerd.
Onderhoud (inclusief de onderhoudsorganisatie) en administratie (inclusief contacten
met ILT en de verzekeraar) vallen onder FURORE. Evenals een aantal uren 'onderhoud
vliegvaardigheid' en modificaties om de toestellen up-to-date te houden. De lestoestellen worden (deels) onderhouden op het budget van de RTF.
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Er komt meer behoefte aan zware (15-150 kg) rotary wing toestellen met capaciteit
voor lange vliegtijd. Bij de huidige grote klassieke helikopter
(PH-1AA GC201) leveren de gasturbinemotoren problemen op (onder andere environmental). Onderzoek is gestart naar elektrificering van deze aandrijving met het
doel deze in 2019 gereed te hebben. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar andere
mogelijkheden van aandrijving (mogelijk waterstof).
In 2019 is gewerkt aan de professionalisering van bedrading en connectoren in een
aantal toestellen. Er is overgegaan naar Pixhawk flight controllers om meer zelf te
kunnen configureren. De Gryphon en T-Rex 700 zijn omgebouwd en kunnen nu (waypoint) geautomatiseerd vliegen en landen. Er is een nieuw ground control station (in
een aanhanger) gerealiseerd die al bij een aantal UTM projecten en drone geluidsmetingen is ingezet.
Door gebrek aan capaciteit (en prioriteit) is afronding van de elektrificatie van de PH1AA verschoven naar 2020.
Toestellen vallend onder FURORE zijn (en naar verwachting worden) ingezet voor
projecten van de Nationale Politie, Defensie en voor projecten van (onder andere)
Wageningen University & Research ten dienste van onderzoek aan sensoren.
-

R.5 - Kennisopbouw windtunnels
Looptijd
01-01-2018 – niet gedefinieerd
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De FDF-faciliteit (FDF = Flow Duct Facility) is vernieuwd en gerealiseerd in een
gesloten circuitconfiguratie, met atmosferische condities in de meetsectie. De NLRAWT is een geheel nieuwe aero-akoestische windtunnel ontwikkeld door het NLR.
Voor de ingebruikname zullen de geluidsniveaus van de
faciliteiten en de stromingskwaliteit in kaart gebracht dienen te worden en waar nodig corrigerende maatregelen getroffen te worden. Daarnaast dienen de tunnelreferentiesystemen te worden geijkt.
Na de FDF is de AWT (Anechoïsche Windtunnel) in 2019 ook in gebruik genomen. Na
enige corrigerende maatregelen in se samenbouw, draait de tunnel goed. De maximale snelheid in de open straal (0.8x0.6m) is conform spec 100 m/s. De anechoïsche
ruimte voldoet aan de iso norm. Het achtergrondgeluid en turbulentiegraad lijken
conform specificatie, maar zullen in 2020 in detail bepaald worden
Het externe geluid van de FDF is sterk gereduceerd door afsluiting van een drainage
pijpje en toepassing extra coulissendempers boven de nagalmkamers.
De maximale snelheid van de open straal van de AWT is conform specificatie (100
m/s). De (anechoïsche ruimte van de) AWT is voor het eerst ingezet voor een externe
test; jet noise Stratofly.
Extern geluid van de FDF blijft boven het door NLR gewenste geluidsniveau in de hal.
-

Nieuwe Anechoïsche Windtunnel (AWT)

S

Windtunnels

De stichting Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW) wordt internationaal gezien als een strategische partner van de
grote luchtvaartindustrieën als Airbus, Boeing, Rolls-Royce etc. DNW heeft doorslaggevende invloed op de ontwikkeling van speerpunt-technologieën op het gebied van revolutionaire voortstuwingstechniek en innovatieprocedures
voor een efficiëntere afhandeling van vliegverkeer, tot windenergie en ruimtevaarttoepassingen. Om bij deze hoog220
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waardig technologische ontwikkelingsprojecten betrokken te blijven is het van wezenlijk belang continu te werken aan
verbeteringen van diensten (met name meettechnieken) die DNW een technologische voorsprong geven ten opzichte
van haar internationale concurrenten. De faciliteitencluster “windtunnels” omvat de experimentele faciliteiten voor
toegepast aerodynamisch en akoestisch onderzoek die in beheer zijn bij DNW, te weten :

 De faciliteiten gesitueerd in Marknesse (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

S.1 - DNW Research Support 2019
Looptijd
Samenvatting
Het NLR zal de DNW ondersteunen op het gebied van windtunnelmeet-technieken
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 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.
In 2019 zal onder andere gewerkt worden aan de implementatie van de Helium Filled
Soap Bubbles (HFS) techniek, correctietechnieken met behulp van CFD en (akoestische) meettechnieken en analyse.
Realisatie, highlights 2019
- het trailing edge geluidsniveau kan nauwkeuriger worden bepaald met een NLR
correctiemethode
- de oorzaak van de gemeten non-uniformiteit van de stroming uit de nacelle is gevonden met CFD en een oplossing aangetoond
- tools zijn geïmplementeerd om de Tollmien-Schlichting N-factor voor DNW-HST te
bepalen.
- CFD simulatie heeft aangetoond dat (aerodynamisch) de overstap van TPS naar EPS
mogelijk is waarmee een betere simulatie van powered configurations op wind
tunnel schaal mogelijk is.
Knelpunten 2019
Samenwerkingsrelaties in de
publieke kennisinfrastructuur
Relaties met klanDNW
ten/gebruikers
Wetenschappelijke artikelen
-

221

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Bijlage 1 NLR-programmamanagers KvB-, KaV- en
FaV-programma’s
NLR Programma voor Kennis voor Beleid - KvB
Topsector - High Tech Systemen en Materialen
1 Aerostructures – ir. H.G.S.J. Thuis
2 Engine subsystems and components – O.S. Zoeteweij, MBA
3 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) – dr. A.A. ten Dam
4 Aircraft Systems – ing. P. Koks
5 Future Concepts – ir. C.E.J. Wijnberg
6 Space – ir. M.F.R. Keuning
Thema - Logistiek en Mobiliteit
1 Luchtruimherziening - ir. R.W.A. Vercammen
2 State Safety Programme (SSP) - ir. A.D.J. Rutten
3 Duurzaamheid - P.L.J. Eijssen, MSc.
4 Aviation Model for Sustainability in the 21st century (AMS21) - P.L.J. Eijssen, MSc.
5 Schiphol – P.L.J. Eijssen, MSc.
6 Drones – ir. J.F. Hakkaart
7 Satellietnavigatie en ruimtevaart - ir. M.F.R. Keuning

NLR Programma voor Kennis als Vermogen - KaV (Key Enabling Technologies)
A Luchtvaartveiligheid – ir. A.D.J. Rutten
B Air Traffic Management en luchthavens – dr. H. van Dijk
C Human Effectiveness – drs. H.G.M. Bohnen
D Milieu en beleidsondersteuning – P.L.J. Eijssen MSc.
E Avionicatechnologie – ing. C.A.M. Rens, ir. E.J.A. Wegkamp
F Vliegtuigsystemen en vliegproeven – ing. P. Koks
G Defensiesystemen – ir. J.P. Stronkman
H Ruimtevaartsystemen – ir. M.F.R. Keuning
I Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden – O.S. Zoeteweij MBA, dr. A.A. ten Dam
J Platformtechnologie en Flight Physics – ir. C.E.J. Wijnberg, ir. J.F. Hakkaart
K Composieten- en constructietechnologie – ir. H.G.S.J. Thuis, dr.ir. J.W. Scholten
L Testen en evalueren van constructies – ir. H.G.S.J. Thuis, ir. P. Arendsen

NLR Programma voor Faciliteiten als Vermogen - FaV (Key Enabling Facilities)
M Air Traffic System-simulatoren – dr. H. van Dijk
N Vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten – drs. H.G.M. Bohnen
O Laboratoriumvliegtuigen – ir. A.D.J. Rutten
P Aerospace Systems-faciliteiten – ing. P. Koks, ing. C.A.M.Rens, ir. E.J.A. Wegkamp , ir. J.P. Stronkman, ir. M.F.R. Keuning
Q Prototypefabricage- en testfaciliteiten – ir. H.G.S.J. Thuis, ir. P. Arendsen
R Aero- en engineering testfaciliteiten – ir. C.E.J. Wijnberg, ir. J.F. Hakkaart, dr. ir. J.W. Scholten
S Windtunnels – ir. J.F. Hakkaart
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Bijlage 2 Samenstelling van de NLR Adviescommissies2
Adviescommissie Aerospace Operations
Kol J.P. Apon (voorzitter)
D.A.H. Eijgendaal, MSc.
P.D. Huisman
Ir. M.J.T. van der Meer
Prof.dr.ir. M. Mulder
Dr. L.P.J.J. Noldus
Prof.dr. H. Schiele
Drs. H.J. Tiecken
Prof.dr. J.H.M. Vroomen
Ir. E. Westerveld

Ministerie van Defensie – Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit
Deerns – International Airport Practice Director
Air France KLM - Group CIO Office; IT Technology Innovation
Royal Schiphol Group – Senior Manager Stakeholder Strategy & Development
Technische Universiteit Delft – LR; Aerospace Human-Machine Systems
Noldus Information Technology – Managing Director
Universiteit Twente - Management en Bestuur; Technologie Management
RVO.nl – Senior Advisor Aeronautics Innovation; Team Bancair/Investment
Tilburg University – Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
LVNL – Strategy & Performance

Adviescommissie Aerospace Systems
Drs. J.G.H. Carpay
Kol J. van Deventer (voorzitter)
vacature
Ir. S. Kampen
Dr. A.A. Menicucci
Ing. C.A.A.M. Nuyten
L. Roffel
Ir. J. Rotteveel
Lt-Kol H.C.G.A. Schattorie
Prof.dr.ir. M. Voskuill

Netherlands Space Office – Coördinator ESA
Ministerie van Defensie – Hoofd Transitie Projecten
KLM Engineering & Maintenance – KLM Development Manager
Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Technische Universiteit Delft – LR; Department of Space Engineering
Fokker Elmo – Lead R&T Engineer
Thales Nederland – Chief Technical Officer
ISIS – Innovative Solutions in Space B.V
Ministerie van Defensie – Hoofd Vliegproeven en Operationele publicaties
Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) / NLDA

Adviescommissie Aerospace Vehicles
Prof.dr.ir. A. de Boer (voorzitter)
Dr. R. de Breuker
Ir. A. Brødsjø
Kol ir. T. Frieswijk
M.J. van der Geest
Dr.ir. R. Hagmeijer
Ir. C. Hermans
Prof.dr.ir. A. van Keulen
Ing. M. Oomen
Dr. S.W. Rienstra
Ir. T. Sijpkes
Dr.ir. A.T.J. Verbeek
Ir. F.F. Verduijn
Kol ir. J.H.J. Verhulst
Lt-Kol ing. R.C. Zoeteman

2

Universiteit Twente – CTW; Vakgroep Technische Mechanica
Technische Universiteit Delft – LR; Structures and Computational Mechanics
Airborne Composites Automation – Technology Manager
Ministerie van Defensie – Hoofd Fixed Wing Aircraft - DMO
Fokker Aerostructures – Director Product Groups – Afdeling Technology
Universiteit Twente – CTW; Vakgroep Technische Stromingsleer
DNW – Directeur
Technische Universiteit Delft – 3mE; Afd. Precision and Microsystems Eng.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM); Fleet Manager B787 en A330
Technische Universiteit Eindhoven - W&I; Analysis, Scientific Computing
Ebusco B.V. – Chief Technology Officer
Oerlikon Eldim – Head of Business Line Eldim
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – Commissariaat Mil. Productie
Ministerie van Defensie Staf CLSK Afdeling AMGEA
Ministerie van Defensie – Programma Manager F-16 & PC-7

Per 31 december 2019

223

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2019 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Bijlage 3 Afkortingen, organisaties, apparatuur e.d.
AAS
ACARE
ACI
ACM
ADS-B
ADSE
AEA
AENA
AFPT
AFRL
AMAN
ANSP
ANWB
APERO
APOC
AR
ARINC
ASAS
ASTRON
ATC
ATM
AVIC
AVT
AWL
BZ
BZK
C4ISR
CAA
CAD/CAM
CAE
CAEP
CANSO
CATIA
CBM
CDA
CDM
CDO
CEAS
CENA
CFD
CGF
CHC
CIRA
CLAS
CLSK
CNC
COTS
CROR
CROW
CTW
CZSK
DAEC
DARE
DEAF
DFS
DGA
DG-INFSO
DHC
DLO
DLR
DMO
DNV KEMA
DNW
DOBBP
DSNA
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Amsterdam Airport Schiphol
Advisory Council for Aeronautics Research in Europe
Airports Council International
Automated Composite Materials
Automatic dependent surveillance-broadcast
Aircraft Development and System Engineering
Association of European Airlines
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
Automated Fibre Placement Technology
Air Force Research Laboratory
Arrival MANager
Air Navigation Service Provider
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
Avionics Prototyping Environment for Research and Operations
Airport Operations Centre
Augmented Reality
Aeronautical Radio, Incorporated
Aircraft Surveillance Applications System
ASTRonomisch Onderzoek in Nederland
Air Traffic Control
Air Traffic Management
China Aviation Industry Corporation
Applied Vehicle Technology
Aarding Weerstandlas
(Ministerie van) Buitenlandse Zaken
(Ministerie van) Binnenlandse Zaken
Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
1) Civil Aviation Authority
2) Computational Aero-Acoustics
Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing
Canadian Aviation Electronics Ltd.
Committee on Aviation Environmental Protection
Civil Air Navigation Services Organisation
Computer Aided Three-dimensional Interactive Application
Condition Based Maintenance
Continuous Descent Approach
Collaborative Decision Making
Continuous Descent Operation
Confederation of European Aerospace Societies
Centre d’Etudes de la Navigation Aérienne
Computational Fluid Dynamics
Computer Generated Force
Canadian Helicopter Corporation
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
Commando LAndStrijdkrachten
Commando LuchtStrijdKrachten
Computer Numerical Controlled
Commercial-Off-The-Shelf
Counter Rotating Open Rotor
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
Construerende Technische Wetenschappen
Commando ZeeStrijdKrachten
Dutch Aero Engine Cluster
Delft Aerospace Rocket Engineering
Digital Electronic Attack test Facility
Deutsche Flug Sicherung
Délégation Générale pour l’Armament
Directorate-General for Information Society and Media
Defensie Helikopter Commando
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Defensie Materieel Organisatie
Det Norske Veritas - NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen
Duits-Nederlandse Windtunnels
Directie Operationeel Beleid Behoeftestellingen en Plan
Direction des Services de la Navigation Aérienne
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DSTO
DTP
EADS
EASA
ECAC
ECATS
ECF
ECSS
EDA
EEC
EECT
EGNOS
EGSE
EHEST
EHQ
EMC
EMG-lab
ENAC
ENAV
E2CM
ERA
EREA
EOV
ESA
ESO
ESRE
ESTEC
ETPS
ETW
EUROCAE
EWI
EU
EV
EZK
FAA
FABEC
FAI
FANOMOS
FaV
FDF
FIM
FOCA
FOM
FPGA
FURORE
F4S
GARTEUR
GBAS
GBP
GFORCE
GIS
Glare
GMES
GNSS
GPS
GRACE
GSP
GTI
HELENA
HCSS
HGIS
HITT
HMD
HPS
HST
IABG
IATA
ICAF
ICAO
ICT
IenW

Defence Science and Technology Organisation
Defensie Technologie Project
European Aeronautic, Defense and Space Company EADS NV
European Aviation Safety Agency
European Civil Aviation Conference
Environmental Compatible Air Transport System
DNW Engine Calibration Facility
European Cooperation for Space Standardization
European Defence Agency
EUROCONTROL Experimental Centre
Efficient Energy Conversion Technologies
European Geostationary Navigation Overlay Service
Electrical Ground Support Equipment
European Helicopter Safety Team
EUROCONTROL Headquarters
Elektro-Magnetische Compatibiliteit
Laboratorium voor Elektro Magnetische Grootheden en Tijd
École Nationale de l'Aviation Civile
Ente Nazionale di Assistenza al Volo
European Co-operation on (Cryogenic) Models
European Research Area
European Research Establishments in Aeronautics
Elektronische OorlogsVoering
European Space Agency
European Southern Observatory
European Space Research Establishments
European Space Technology Centre
Empire Test Pilot School
European Transonic Wind Tunnel
European Organisation for Civil Aviation Equipment
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Europese Unie
Externe Veiligheid
(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat
Federal Aviation Administration
Functional Airspace Block Europe Central
First Aviation Institute
Flight track and Aircraft NOise MOnitoring System
Faciliteiten als Vermogen
Flow Duct Facility
Faciliteit voor Instandhouding Meetapparatuur
Federal Office of Civil Aviation
Fundamenteel Onderzoek der Materie
Field Programmable Gate Array
Facility for Unmanned ROtorcraft REsearch
Fighter Four Ship
Group for Aeronautical Research and Technology in Europe
Ground-Based Augmentation System
Geomatics Business Park
Generic Fighter Operations Research Cockpit Environment
Geografische Informatie Systemen
Glass fibre reinforced (laminate)
Global Monitoring for Environment and Security
Global Navigation Satellite System
Global Positioning System (Navstar)
Generic Research Aircraft Cockpit Environment
Gasturbine Simulatie Programma
Groot Technologisch Instituut
HELicopter Environmental Noise Analysis platform
Den Haag Centrum voor Strategische Studies
Homogene Groep Internationale Samenwerking
Holland Institute of Traffic Technology
Head Mounted Display
Helicopter Pilot Station
DNW Hoge Snelheid Tunnel
Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft
International Air Transport Association
International Committee on Aeronautical Fatigue
International Civil Aviation Organization
Information and Communication Technology
(Ministerie van) Infrastructuur en Waterstaat
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ILS
ILT
INCAS
INRIA
IPCC
ISIS
ISO
ISR
ISS
ITAR
ITD
ITP
JAA
JARUS
JRC
JSF
JTI
JU
KAT
KaV
KDC
KLM
KLPD
KMWE
KNMI
KvB
LCM
LED
LFV
LIDAR
LLF
LR
LRN
LST
LVNL
M&S
M2i
MALE
MAMS
MARIN
MATLAB
MKB
MLA
MOTS
MoU
MRO
MUAC
MUST
MvD
NAC
NACO
NARSIM
NASA
NATO
NATS
NCLR
NDI
NDO
NEC
NEVASCO
NH90
NLDA
NLR
NSO
NTP
NWO
OCW
OEM
ONERA
OVV
O&T
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Instrument Landing System
Inspectie Leefomgeving en Transport
National Institute for Aerospace Research, Roemenië
Institut national de recherche en informatique et en automatique
Intergovernmental Panel on Climate Change
Innovative Solutions In Space
International Organization for Standardization
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
International Space Station
International Trade in Arms Regulations
Integrated Technology Demonstrators
Internationaal Technologie Programma
Joint Aviation Authorities
Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems
Joint Research Centre
Joint Strike Fighter
Joint Technology Initiative
Joint Undertaking
Kleine Anechoïse windTunnel
Kennis als Vermogen
Knowledge and Development Centre
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Korps landelijke politiediensten
Klein Metaal Werkplaats Eindhoven
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Kennis voor Beleid
Life Cycle Management
light-emitting diode
Luftfartsverket
LIght Detection And Ranging
DNW Large Low-speed Facility
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
Lucht- en Ruimtevaart Nederland
DNW Lage Snelheid Tunnel
Luchtverkeersleiding Nederland
Modellering en Simulatie
Materials innovation institute
Medium Altitude Long Endurance
Mobile Acoustic Measuring Stations
Maritiem Research Instituut Nederland
MATrix LABoratory
Midden- en KleinBedrijf
Militaire Luchtvaartautoriteit
Modified-Off-The-Shelf
Memorandum of Understanding
Maintenance, Repair en Overhaul
Maastricht Upper Area Control Centre
Multi UAS Supervisory Test bed
Ministerie van Defensie
Netherlands Aircraft Company
Netherlands Airport Consultants B.V.
NLR ATC Research Simulators
National Aeronautics and Space Administration
North Atlantic Treaty Organisation
National Air Traffic Services
Nederlands Centrum voor Laser Research
Niet-Destructieve Inspecties
Niet-Destructief Onderzoek
Network Enabled Capabilities
NEtherlands Value Adders Services COllective
NATO middenklasse transportHelikopter ontwikkeld vanaf de jaren ‘90
Netherlands Defence Academy
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
Netherlands Space Office
Nationaal Technologie Programma
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Original Equipment Manufacturer
Office Nationale d'Etudes et de Recherche Aèrospatiales
Onderzoeksraad Voor Veiligheid
Opleiding en Training
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OT&E
PBL
PHM
PIV
PLST
Polimi
PPS
RANS-LES
RCS
RDT&E
RF
RIVM
RPAS
R/T
RTM
RVO.nl
SBAS
SEM
SESAR
SFWA
SHM
SISO
SNM
SRON
SSBV
SST
STO
STW
S[&]T
TAAM
TAPAS
TKI
TMA
TN
TNO
TRADEF
TRL
TUD
UAS
UAV
UT
UU
VCNS
VenJ
VHDL
VHF
VR
VSL
VU
WEST
WEU
WUR

Operational Test and Evaluation
Planbureau voor de Leefomgeving
Prognostics and Health Management
Particle Image Velocimetry
Pilot Lage Snelheid Tunnel
Politecnico di Milano
Publiek-Private Samenwerking
Reynolds-Averaged Navier–Stokes - Large Eddy Simulation
Radar Cross Section
Research, Development, Test and Evaluation
Radio Frequency
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Remotely Piloted Aircraft Systems
Radio-Telefonie
Resin Transfer Moulding
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
satellite-based augmentation system
Scanning Elektronen Microscopie
Single European Sky ATM Research programme
Smart Fixed Wing Aircraft
Structural Health Monitoring
Simulation Interoperability Standards Organization
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Ruimte Onderzoek Nederland
Satellite Services B.V.
DNW Supersone Snelheid Tunnel
Science and Technology Organization (NATO)
Stichting Technische Wetenschapen
Science & Technology
Total Airspace and Airport Modeller
Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structures
Topconsortium voor Kennis en Innovatie
Terminal Manoeuvering Area
Technische Natuurkunde
Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TRAcker DEvelopment Facility
Technology Readiness Level
Technische Universiteit Delft
Unmanned Aircraft Systems
Unmanned Aerial Vehicle
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Virtual Community Noise Simulator
(Ministerie van) Veiligheid en Justitie
VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language
Very High Frequency
Virtual Reality
Van Swinden Laboratorium
Vrije Universiteit Amsterdam
Weapon Engagement Simulation Tools
Western European Union
Wageningen University & Research
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