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1 Inleiding
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor 2020 aan het NLR een subsidiebedrag ad 27.791 k€ beschikbaar gesteld: 25.325 k€ instituutssubsidie (incl. 721 k€ loon- en prijsindexering, gereserveerd voor DNW-HST upgrade, en incl. 6.800 k€ t.b.v. Instandhoudingsbijdrage Grote faciliteiten) + 2.466 k€ programmasubsidie (incl. 17 k€
loon- en prijsbijstelling) ten behoeve van het KvB-programma Defensie. Rekening houdend met doorschuifbudget uit
2019 en doorschuif budget naar 2021 heeft het NLR totaal 21.213 k€ besteed aan de uitvoering van het NLR Onderzoeksprogramma 2020. Daarnaast is 500 k€ extra besteed, gefinancierd uit SEO-gelden 2019 (oude regeling).

1.1

Actuele ontwikkelingen

COVID-19
De crisis als gevolg van COVID-19 heeft de samenleving zwaar getroffen. Veel sectoren worden geraakt, maar de luchtvaart in sterkere mate omdat door mondiale reisbeperkingen het persoonsvervoer grotendeels is weggevallen. Op dit
moment is het nog onduidelijk hoe lang de crisis zal duren. De vaccinaties zijn in volle gang, maar er is nog grote onzekerheid over de snelheid waarmee herstel zal ontstaan. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben nog substantiële overheidssteun nodig om te overleven. Door een grote afname van het transport wordt de hele sector getroffen. De verwachting is dat het herstel minimaal enkele jaren zal duren, waarbij effecten lokaal sterk kunnen verschillen. De verwachting is dat het langeafstandsverkeer zich langzamer herstelt dan de markt voor korte en middellange afstanden.
Voor de ruimtevaartsector valt de impact van de Corona pandemie duidelijk milder uit, maar ook in de ruimtevaartsector doen investeerders een stap terug bij commerciële ruimtevaartinitiatieven. Wegens uitgestelde lanceringen
staat de liquiditeit van, vooral kleinere bedrijven, onder druk. De verwachting is dat de groei van de commerciële
ruimtevaart wel enig vertraging zal oplopen door de crisis.
Elke crisis biedt ook kansen. Nadrukkelijk wordt bepleit dat Nederland zich “uit de coronacrisis innoveert” 1. Intensivering van innovatie geeft Nederland de mogelijkheid om technologische ontwikkeling te versnellen en daarmee enerzijds de strategische en operationele positie te verbeteren en anderzijds de bedrijven en instellingen, die door de COVID-19-crisis in overlevingsmodus verkeren, te helpen zich te positioneren voor de toekomst. De ontwikkelrichting van
de Nederlandse luchtvaartsector is de afgelopen jaren duidelijk komen te liggen naar meer duurzaamheid, meer efficiency en minimaal gelijk blijvende veiligheid, met daarbij de nadrukkelijke randvoorwaarde om de concurrentiepositie
van Nederland minimaal te handhaven en, waar mogelijk, te versterken. Het versneld aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen, voor NLR met name binnen de lucht- en ruimtevaart, helpt concreet om het herstel vanuit de crisis te versnellen en leidt tot een betere uitgangspositie van de Nederlandse economie in het algemeen en die van de
lucht- en ruimtevaartsector in het bijzonder.
Duurzaamheid
In het Regeerakkoord 20172 is een duidelijke keuze gemaakt voor duurzaamheid. Deze strategische keuze sluit volledig
aan bij internationale ontwikkelingen zoals de Europese Green Deal 3 en zijn onder meer uitgewerkt in het Nederlandse (ontwerp) klimaatakkoord Duurzame Luchtvaart4. De doelstelling voor het realiseren van een emissieloze

1

Zie: https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/de-economie-na-het-coronavaccin-hoe-nederland-zich-uit-de-crisis-kan-innoveren/ en
https://www.fme.nl/nl/nieuws/technologische-industrie-vooravond-recessie
2 Regeerakkoord 2017: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst
3 Green Deal, zie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
4 Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart, zei https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/27/bijlage-2-ontwerpakkoord-duurzame-luchtvaart
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luchtvaart is gesteld op 2070, waarbij de sector reeds in 2018 zelf een deels ambitieuzer programma ‘Slim en Duurzaam’5 heeft ontwikkeld dat al in 2030 een CO2-reductie van 35% als doel stelt (ten opzichte van 2005).
Op 20 november 2020 heeft minister Van Nieuwenhuizen de definitieve Luchtvaartnota 2020-20506 naar de Tweede
Kamer gestuurd, waarin een nieuwe koers wordt uitgezet naar een veilige en duurzame civiele luchtvaartsector.
Defensie en Veiligheid
Na decennia van relatieve vrede is de defensiepositie van Europa een belangrijk punt van aandacht, zie de Defensie
Industrie Strategie (DIS) 20187. Europa is voornemens meer zelfstandig in eigen veiligheid te investeren, terwijl tegelijkertijd NAVO-landen meer worden aangesproken (door de Verenigde Staten) om de afgesproken 2% investering in
Defensie, daadwerkelijk na te komen. Het (primaire) doel is daarbij niet om de 2% NAVO-bijdrage an sich te behalen,
maar om de kennispositie op te bouwen/behouden die we in Nederland ambiëren (die ons in staat stelt om in ook in
de toekomst onze veiligheid te kunnen borgen). Investeren in R&D creëert kansen voor (middel)lange termijn verdienvermogen, maar is ook noodzakelijk om veiligheid in de (nabije) toekomst te kunnen garanderen.
Het dreigingsbeeld verschuift deels van de traditionele domeinen naar nieuwe domeinen als Cyber en Space, welke
inmiddels als operationele domeinen van de NAVO zijn erkend. Dit noodzaakt ook Nederland te investeren in deze
nieuwe domeinen. Voor Defensie is er meer behoefte aan innovatie en derhalve groeit de noodzaak om hierin te investeren, op nationaal niveau, Europees niveau maar ook op het niveau van trans-Atlantische OEM’s.
De Nederlandse ruimtevaartsector is relatief recent aangesloten op de Nederlandse Defensie- en veiligheidsbelangen
via onder meer de KIA Veiligheid (zie volgende sectie). Daarmee kan deze potente Nederlandse sector beter aansluiten op het machtsveld van grote Europese bedrijven en instituten. Datzelfde geldt voor het cyberdomein en de strategische transitie, zoals geformuleerd door het ministerie van Defensie (DIS 2018), naar Informatie Gestuurd Optreden
in een context van een groeiend belang van Joint All-Domain Operations.
Missiegedreven innovatiebeleid
Met de ondertekening op 11 november 2019 van het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-20238 heeft het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB)9 vorm gekregen. Hierin investeren overheden, kennisinstellingen
en bedrijven gezamenlijk bijna 5 miljard euro per jaar om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het KIC
is de financiering van een aantal Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s)10 op de thema’s ‘energietransitie en duurzaamheid’, ‘landbouw, water en voedsel’, ‘gezondheid en zorg’ en ‘veiligheid’ (waaronder cyber-, defensie- en waterveiligheid). Economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de Nederlandse ambitie om een vooraanstaande
rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën staan hierbij expliciet op de voorgrond. De coördinatie van de KIA’s is
belegd bij verschillende topsectoren, waarbij de definitieve governance rondom KIC nog wordt gefinaliseerd.
De missies zijn richtinggevend voor de publiek-private kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s), die zijn opgesteld op initiatief van de topteams van de topsectoren en in samenwerking met de triple helix betrokkenen (overheden, kennisinstellingen en bedrijven). Daarmee zijn de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën het uitgangspunt van
die meerjarige agenda’s geworden en bepalend voor de richting van het onderzoek. Overigens bevat het KIC ook

5

Actieplan Slim en Duurzaam https://nieuws.schiphol.nl/luchtvaartsector-overhandigt-actieplan-slim-en-duurzaam-aan-minister-iw/ + update 2020:
https://www.nlr.nl/nieuws/voortgang-slim-en-duurzaam-2/
6 Luchtvaartnota 2020-2050, zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/definitieve-luchtvaartnota
7 Defensie Industrie Strategie 2018 (https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-s/2018/11/15/defensie-industrie-strategie)
8 Kennis- en innovaticonvenant, zie; https://www.topsectoren.nl/publicaties/kamerstukken/2019/november/12-11-19/kic-2020-2023
9 Missiegedreven Topsectoren en Innovaitebeleid (pdf): https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbrief-overmissiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid/kamerbrief-over-missiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid.pdf
10 Kennis- en InnovatieAgenda’s zie: https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst
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uitsluitend publiek geagendeerd onderzoek op het gebied van de missies. Zie sectie 1.3 voor de relaties tussen dit onderzoeksprogramma en het MTIB.
Betekenis voor de lucht- en ruimtevaartsector
De Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector heeft zijn ambities (met name op civiel gebied) binnen de Topsector
HTSM verankerd in twee roadmaps, Aeronautics11 en Space12, die in lijn zijn met zowel nationale beleidsambities
(Duurzame Luchtvaart Akkoord13, Luchtvaartnota14, deel-KIA Toekomstbestendige mobiliteitssystemen 15, Ruimtevaartnota16) als Europese doelstellingen (Klimaatakkoord van Parijs17, ACARE’s Strategic Research and Innovation Agenda18
en Flightpath 205019), zie ook Figuur 1.1.1.

Figuur 1.1.1 - Overzicht van de visie- en beleidsdocumenten voor luchtvaart (bron: Roadmap Aeronautics 2020-2025)
In de HTSM-roadmap Aeronautics worden koppelingen gelegd tussen de Integrale Kennis en Innovatieagenda (IKIA)
Klimaat en Energie, de deel-KIA Toekomstbestendige mobiliteitssystemen, de KIA Veiligheid en diverse meerjarenprogramma’s (MJP’s) van de KIA Sleuteltechnologieën, die onder leiding van de Topsector HTSM is opgesteld.
Sleuteltechnologieën worden gekenmerkt door een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren.
Ze zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan
de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei20. Ze maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties
mogelijk en zijn relevant voor de wetenschap, maatschappij en de markt. De Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector

11

https://www.hollandhightech.nl/aeronautics
https://www.hollandhightech.nl/space
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/27/bijlage-2-ontwerpakkoord-duurzame-luchtvaart
14 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/15/luchtvaartnota-nieuwe-koers-voor-de-toekomstige-ontwikkeling-luchtvaart
15 https://topsectorlogistiek.nl/2019/10/14/deel-kia-toekomstbestendige-mobiliteitssystemen-2/
16 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2019/06/19/bijlage-1-nota-ruimtevaartbeleid-2019
17 http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
18 https://www.acare4europe.org/sites/acare4europe.org/files/document/ACARE-Strategic-Research-Innovation-Volume-1.pdf
19 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/doc/flightpath2050.pdf
20 AWTI-advies Sleuteltechnologieën, zie: https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2020/01/30/awti-advies-krachtiger-kiezen-voor-sleuteltechnologieen
12
13
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heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Meerjarenprogramma’s ‘Duurzame Luchtvaart - Ontwikkeling Hybride
Elektrisch Vliegen’ en ‘Ruimtevaart - Gebruik van de Ruimte’.
In dit NLR-Onderzoeksprogramma 2021 zijn per sectie de meest relevante relaties met KIA’s aangegeven.
Prioriteiten NLR en indeling onderzoeksprogramma
Voor NLR is de belangrijkste prioriteit het onderzoek zó in te richten dat de in de vorige sectie beschreven maatschappelijke ontwikkelingen en beleidscontexten maximaal worden ondersteund. Deze vormen het toetsingskader bij het
opstarten van nieuwe onderzoeksprojecten. NLR is bewust vaak al betrokken bij de totstandkoming van de genoemden documenten. Dit waarborgt vroegtijdig afstemming van de NLR-onderzoeksprioriteiten op de doelstellingen van
de overheid.
Bepalend voor het onderzoek is het lopende strategieplan, waarin – in sterke mate afgestemd met de stakeholders –
vier strategische thema’s zijn geformuleerd:

Figuur 1.1.2 – NLR Strategische thema's 2018-2021
Deze strategische thema’s zijn leidend bij de evenwichtige verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen over de
verschillende typen onderzoek. Voor de Vraaggestuurd kennisontwikkeling (Kennis voor Beleid) zijn departementen
betrokken bij de keuze van onderzoeksonderwerpen (vraagarticulatie). De ontwikkelde kennis is daarna inzetbaar
(kenmerkende termijn: 2-5 jaar) om nadere kennisvragen van de departementen te beantwoorden. De budgetten
voor de vraaggestuurde kennisontwikkeling worden per departement vastgesteld in de NLR Taakgroep, waar alle departementen zijn vertegenwoordigd. De Kennisbasis voorziet in de achtergrondkennis en -technologie om de in de
toekomst (kenmerkende termijn 5-10 jaar) te verwachten vragen te kunnen beantwoorden. In lijn met de
strategische thema’s worden de budgetten voor de
Kennisbasis evenwichtig over de afdelingen verstrekt.
Hiermee overlappend worden Strategische Ambities
onderkend. Dit zijn rondom de inhoud geclusterde onderzoeksprojecten, die gezamenlijke een multidisciplinaire invulling zijn van een duidelijke maatschappelijke
toegevoegde waarde. Binnen één Strategische Ambitie
kunnen dus projecten vanuit verschillende financieringsbronnen voorkomen (waaronder vraaggestuurd en
kennisbasis).
In figuur 1.1.3 wordt e.e.a. geïllustreerd.
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Hieronder wordt deze indeling nader beschreven.
Vraaggestuurde kennisontwikkeling (Kennis voor Beleid)
De vraaggestuurde kennisontwikkeling (in
Figuur 1.1.3 - Onderdelen besteding subsidie
NLR terminologie: Kennis voor Beleid – KvB)
betreft kennis die NLR ontwikkelt op basis van overleg met specifieke ministeries voor een beleidsterrein (vraagarticulatie), gericht op de kennisopbouw voor de middellange termijn (2 tot 5 jaar).
De ondersteuning van het ministerie van ministerie van Economische Zaken en Klimaat verloopt primair via de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Het KvB-thema High Tech Systemen en Materialen omvat de volgende onderwerpen:
•

Vanuit de HTSM Roadmap Aeronautics (sectie 2.1):
o Aerostructures
o Engine subsystems and components
o Maintenance Repair & Overhaul
o Aircraft Systems
o Future Concepts

•

Vanuit de HTSM Roadmap Space (sectie 2.2)
o Ruimtevaart Sleuteltechnologieën (inclusief Veiligheid in en vanuit de ruimte - KIA Veiligheid)

In het KvB-thema Logistiek ondersteunt NLR het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de volgende onderwerpen:
•

Luchtruim (sectie 3.1)

•

Kennisontwikkeling State Safety Plan (sectie 3.2)

•

Duurzaamheid (sectie 3.3)

•

Aviation Model for Sustainability in the 21st Century (sectie 3.4)

•

Drones (sectie 3.5)

•

Ruimtevaarttoepassingen (sectie 3.6)

In het KvB-thema Defensie en Veiligheid wordt het ministerie van Defensie ondersteund op de volgende gebieden:
•

Luchtwaardigheid Certificatie en Kwalificatie LCK (sectie 4.1)

•

Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS) (sectie 4.2)

•

Opleiding en (individuele) Training binnen een dynamische operationele context (sectie 4.3)

•

Instandhouding van militaire luchtvaartuigen (sectie 4.4)

•

Militair gebruik van de Ruimte (sectie 4.5)

Kennisbasis: Kennis als Vermogen
Het tweede type kennisopbouw betreft de kennisbasis (in NLR-terminologie: Kennis als Vermogen - KaV). Dit betreft
over het algemeen kennisopbouw voor de langere termijn (langer dan 5 jaar), gekenmerkt door een over het algemeen lager TRL-niveau, een breder toepassingsgebied en nog niet gearticuleerde vragen vanuit de stakeholders. Deze
kennisopbouw vindt plaats per kennisgebied en wordt bepaald door de kennismanager van een kennisgebied, op basis
van de verwachte behoefte aan kennis op langere termijn. Tevens wordt de Kennisbasis benut voor deelname aan
internationale PPS-projecten (bijvoorbeeld name Europese projecten, zoals Horizon 2020 Clean Sky en SESAR projecten), waarbij KaV-financiering voor matching wordt ingezet. Voor Europese projecten wordt overigens ook wel KvBbudget als matching ingezet, als dit in lijn is met de wensen van de bij de vraagsturing betrokken stakeholders (bijv.
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de Nederlandse industrie). De indeling van de Kennisbasis is op basis
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van de 12 hoofdkennisgebieden (welke een clustering van kennisgebieden betreft). De NLR Adviescommissies en Adviesraad NLR zien toe op dit deel van het programma en adviseren NLR hierin. Zie sectie 5.
Kennisbasis: Faciliteiten als Vermogen
Naast de kennisontwikkeling kent NLR het programma voor faciliteitsontwikkeling (in NLR-terminologie: 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 NLR Adviescommissies en de Adviesraad NLR. Zie sectie 6.
Kennisbasis: Strategische ambities
Als uitvloeisel van het vigerende strategieplan 2018-2021 zijn in 2018 en 2019 een achttal Strategische Ambities uitgewerkt in projecten (met een looptijd t/m 2021). Dit zijn multidisciplinaire initiatieven om op basis van een marktstrategie een kennispositie op te bouwen waarmee de Nederlandse lucht- en ruimtevaartstakeholders beter kunnen worden bediend. Deze ambities worden deels gefinancierd vanuit de kennisgebieden, en deels uit andere bronnen. Om
die reden zijn de strategische ambities in een apart hoofdstuk verwerkt. Zie sectie 1.2.

9
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1.2

Strategische ambities

Dit hoofdstuk bevat de in het kader van het huidige strategieplan 2018-2021 gestarte strategische ambities. Deze strategische ambities zijn samenhangende onderzoeksprojecten met verschillende financiering, deels Kennis voor Beleid,
deels Kennis als Vermogen (georganiseerd via afdelingen) en deels gefinancierd vanuit een centraal budget. Onderzoeksprojecten binnen Strategische Ambities die gefinancierd worden vanuit Kennis voor Beleid en Kennis als Vermogen zijn in die hoofdstukken beschreven en dit hoofdstuk verwijst naar die projecten. De bedoeling hiervan is de
inhoudelijke samenhang in de multidisciplinaire bijdragen door de afdelingen beter voor het voetlicht te brengen.

1.2.1

SA-02 - Onderscheidende rol in productie-innovatie

De volledige ambitie luidt: NLR heeft een onderscheidende rol in productie-innovatie en ondersteunt industrie in het
sneller op de markt brengen van nieuwe technologie.
Sectie
5.9.4
5.9.4
5.11.4
6.5.4
6.5.4
6.5.4
6.5.4

1.2.2

Projectnr
I.4
I.14
K.3
Q.14
Q.15
Q.16
Q.17

Omschrijving
Virtual manufacturing voor composieten en 3D printed metals
Digital Twin methodologieën voor de pilot plant
Virtual Manufacturing Composites
In-situ inspectie tijdens productie
Test Validated Predictive simulation
In-situ, volautomatisch optisch meten bij coupon testen banken
Paneel test verbeteringen

SA-04 - Maintenance, Repair & Overhaul

De volledige ambitie luidt: NLR wordt herkend en erkend als partner voor civiele en militaire onderhoudsbedrijven en
OEM’s voor het verlagen van terugkerende kosten, zoals onderhoud, reparatie (MRO) en training van gekwalificeerde
mensen (d.m.v. o.a. MRO/Living Lab).
Sectie
2.1.4
2.1.4
4.4.4
4.4.4
4.4.4
4.4.4
5.6.4
5.9.4
5.9.4
5.9.4
5.9.4
6.5.4
6.5.4
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Projectnr
HA.1
HA.10
DI.1
DI.2
DI.3
DI.4
F.6
I.20
I.21
I.23
I.24
Q.12
Q.13

Omschrijving
Digitalisering en automatisering van ultrasoon inspectie van composiet materiaal
Fieldlab Campione
Advanced materials
System Health Monitoring & Smart Hangar Technologies
Prognostics
Maintenance Analytics & Innovative MatLog
Stand Alone Sensor (SAS) Capability
Techwatch levensduurbewaking - ontwikkeling van predictive maintenance concepten
Maintenance, Repair and Overhaul
Laag TRL materiaalonderzoek t.b.v. faalmodellen
PrimaVera (Predictive maintenance for Very effective asset management)
Contactloze C-scan faciliteitontwikkeling - laser ultrasoon inspectie
Contactloze C-scan faciliteitontwikkeling - Thermografie
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1.2.3

SA-07 - Drones

De volledige ambitie luidt: 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.
In het kader van de strategische ambitie Drones, positioneert NLR zich als het Drones Centre of Excellence met nadruk op innovatie en integratie. Technologische ontwikkelingen, regelgeving, certificatie, ondersteuning bij operaties,
kennisopbouw en samenwerking zijn hier de basis ingrediënten voor. De drone gerelateerde (samenwerkings)projecten

Figuur 1.2.1 - Drone operator

richten zijn enerzijds op de ontwikkeling van “Drone platformen & systemen (inclusief detect and avoid)” en anderzijds op “Drone toepassingen”. Daarnaast voert NLR Moonshot projecten uit als middel om de strategie zichtbaar in de praktijk te brengen en het marktpotentieel van kansrijke
toepassingen in Nederland verder te ontwikkelen. Het is de verwachting dat de opzet van brede kennisopbouwende
projecten gecombineerd met aansprekende demonstrator Moonshots ook de basis zal vormen voor het Drone programma in de volgende strategie periode.

Grote stille waterstofdrone
Sectie
2.1.4
5.5.4

Projectnr
HF.10
E.12

Omschrijving
Moonshot - Grote Waterstofdrone
Fuel cell technology

Scale Model Aircraft Research and Development (SMARD)
Sectie
5.6.4
5.6.4

Projectnr
F.1
F.8

Omschrijving
Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification (SCALAiR)
Moonshot - SMARD

Urban Air Mobility
Sectie
2.1.4
5.1.4

Projectnr
HF.11
A.1

Omschrijving
Moonshot - Unmanned Traffic Management (UTM)
UAM (Urban Air Mobility)

Counter drones
Sectie
5.7.4

Projectnr
G.5

Omschrijving
Counter drones

Unmanned Traffic Management (UTM)
Sectie
3.1.4
11

Projectnr
LL.5

Omschrijving
SESAR2020 Wave 2 PJ13, IFR RPAS
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3.5.4
3.5.4

LD.1
LD.2

Kennisagenda Drones
UAS Safety Data

Cross Border Flight
Sectie
5.6.4

Projectnr
F.7

Omschrijving
Moonshot Cross-Border Flight via 4G/5G

Kennisopbouw: Drone platform & systeemontwikkeling (incl. D&A)
Sectie
5.6.4
4.4.4
5.1.4
5.5.4
5.10.4
5.10.4
5.10.4
6.6.4

Projectnr
F.9
DI.5
A.3
E.7
J.26
J.27
J.18
R.5

Omschrijving
Ontwikkelingen onbemande luchtvaart
Digital Twin Drone
Autonomie
H2020 Adacorsa (Advanced Detect And Avoid sensor systems for RPAS) – avionics part
ADACORSA: Advanced Detect And Avoid sensor systems for RPAS
Certificatie via Simulatie
AW-drones
Facility for Unmanned ROtorcraft REsearch (FURORE)

Kennisopbouw: Drone platform & systeemontwikkeling (incl. D&A)
Sectie
5.10.4
5.10.4
5.10.4
5.10.4

1.2.4

Projectnr
J.15
J.16
J.19
J.28

Omschrijving
Onbemand opereren
Geavanceerde drone training
Compass2020
AIRTuB: Automation of Inspection and Repair of Turbine Blades

SA-10 - Concurrerender Airlines

De volledige ambitie luidt: We maken airlines concurrerender op het gebied van veiligheid en efficiency d.m.v. innovatie in operatie, training en onderhoud.
Sectie
5.3.4
5.3.4

1.2.5

Projectnr
C.9
C.10

Omschrijving
Augmented Eye, Evidence-Based Training & XR for Training
ANSP Learning Analytics

SA-14 - Kleine satellieten

De volledige ambitie luidt: NLR ontwikkelt (in samenwerking met de industrie) key technologies voor kleine satellieten
en eventueel in het verlengde daarvan een nieuwe gestandaardiseerde satellietbus (platform + subsystemen) voor
kleine satellieten mede gericht op constellaties.
Sectie
5.8.4
5.8.4
5.8.4
5.8.4
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Projectnr
H.1
H.2
H.3
H.5

Omschrijving
Eigen satelliet capaciteit – Responsive Constellations
Eigen satelliet capaciteit – Responsive Launch Capability
”Niche” sensor ketens voor toepassing in de ruimte
Eigen satelliet capaciteit – Coöperatieve Satellietsystemen
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1.2.6

SA-15 - Informatiegestuurd optreden

De volledige ambitie luidt: NLR is hét Expertisecentrum voor informatie gestuurd optreden (d.m.v. o.a. Battlelab).
Sectie
2.2.4
2.2.4
5.3.4
5.7.4

1.2.7

Projectnr
HS.3
HS.4
C.5
G.11

Omschrijving
Grondgebonden Situational Awareness – Betrouwbare Intel Triggers
Grondgebonden Situational Awareness – SAR Data Processing
Informatie Gestuurd Optreden (IGO)-ontwikkeling: operator performance
Ontwikkeling van moderne ICT-methoden in MissiePlanning en Debrief (MPD)

SA-17 - Trainingspartner van de Luchtmacht

De volledige ambitie luidt: Intensivering partnerschap voor training met het CLSK.
Sectie
5.3.4

1.2.8

Projectnr
C.4

Omschrijving
Training CLSK

SA-18 - Elektrificatie van de luchtvaart

De volledige ambitie luidt: NLR is dé kennispartner voor de Nederlandse industrie en overheid op het gebied van de
elektrificatie van het vliegverkeer en de impact daarvan.`
Sectie
2.2.4
5.5.4
5.5.4
5.5.4
5.6.4
5.6.4
5.9.4
5.9.4
5.10.4

SA-18.1

Projectnr
HF.4
E.10
E.12
E.14
F.2
F.4
I.1
I.7
J.29

Omschrijving
IMOTHEP
ELECTRA
Fuel cell technology
EASIER
Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation (NOVAIR)
Flight Test Support en Certification Support
TRANSCEND: Alternative energy sources and novel propulsion technologies
Advanced composite airframe for hybrid electric propulsion aircraft
TRANSCEND: Technology Review of Alternative and Novel Sources of Clean Energy
with Next-generation Drivetrains

Strategische Ambitie Elektrisch Vliegen
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers:
Binnen de strategische ambitie elektrisch vliegen zijn een aantal kleinere projecten opgestart om kennis op te
bouwen en als voorbereiding voor grotere (Europese) projecten. Het gaat hierbij over veiligheid, businessmodellen voor die mogelijk worden gemaakt door (kleinere) elektrische vliegtuigen en het optuigen van een analyse
toolchain voor hybride elektrische vliegtuigen.
•
•
•

Resultaten 2020

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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Vliegtuigniveau analysemodellen voor hybride elektrische vliegtuigen (MASS tool)
Businessmodellen voor hybride elektrische vliegtuigen
Veiligheidsstudie hybride elektrische en waterstof vliegtuigen
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1.3

Missiegedreven Topsectoren- en InnovatieBeleid

De relaties tussen NLR-onderzoek en het Missiegedreven Topsectoren en InnovatieBeleid (MTIB) is in onderstaand
overzicht weergegeven. Voor iedere sectie met onderzoeksprojecten is de relatie met de relevante onderdelen van
het Kennis en Innovatie contract 2020-2023 weergegeven.
IKIA Klimaat en
Energie (MMIP’s)

ToekomstbestenCirculaire Economie
dige Mobiliteiteits(MMIP’s)
systemen

KIA Veiligheid
(MMIP’s)

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s)

2, 5, 6

27, 34, 41, 89

2, 3

4, 41, 48, 49

Thema HTSM
2.1 Luchtvaart

9, 10

2.2 Ruimtevaart

Ja

1A, 1C, 1E, 2D

Ja

Kennis voor Beleid: Logistiek en Mobiliteit
3.1 Luchtruim

10

3.2 State safety plan
3.3 Duurzaamheid

9

Ja
Ja

41

Ja

38, 41

3.4 AMS21

Ja

3.5 Drones

Ja

3.6 Ruimtevaart

Ja

41

Kennis voor Beleid: Defensie
4.1 LCK

9

38, 41

4.2 AIMS

4, 7

4.3 Opleiding, training

8

4.4 IML

Ja

2, 5, 6, 7

4.5 Space

27, 54

2,3

Kennis als vermogen
5.1 Luchtvaartveiligheid

Ja

5.2 Air traffic Management

Ja

4

41, 55

5.3 Human Effectiveness

Ja

3, 5, 6, 7, 8

41, 55

2, 4, 5

41

2, 3, 5, 6, 7

26, 38, 41, 48, 54,
71, 89

6

41

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

89

3,4,5,6

4, 41, 48, 49

2, 3, 4, 5, 6, 7

34, 41, 45, 48, 54

2, 5, 6

41, 89

2, 6

27, 32, 34, 41, 82

5.4 Duurzame luchtvaart

9, 10

Ja

5.5 Avionica technologie

9, 10

Ja

9

Ja

5.6 Vliegtuigsystemen

41

1A, 1B, 1D, 1E, 1F,
2E, 3D, 3E

5.7 Defensiesystemen
5.8 Ruimtevaartsystemen

Ja

5.9 Levensduurbewaking en
innovatieve methoden

9, 10

Ja

5.10 Platformtechnologie

9, 10

Ja

5.11 Composieten- en constructietechnologie

9, 10

Ja

14

1E

1A, 1C, 1E, 2D
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IKIA Klimaat en
Energie (MMIP’s)

ToekomstbestenCirculaire Economie
dige Mobiliteiteits(MMIP’s)
systemen

KIA Veiligheid
(MMIP’s)

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s)

5.12 Testen en evalueren
Faciliteiten als vermogen
6.1 Air Traffic System simulatoren

Ja

6.2 Missiesimulatie

Ja

6.3 Laboratoriumvliegtuigen
6.4 Aerospace systems faciliteiten
6.5 Prototypefabricage- en
testfaciliteiten
6.6 Aero- en engineering testfaciliteiten
6.7 Windtunnels

15

9

Ja

9, 10

Ja

9, 10

Ja

9, 10
9, 10

3

2, 3, 4, 5

49

2, 5, 6

27, 32, 34, 41, 82,
89

Ja

2, 4, 5, 6

41, 45

Ja

5, 6

1A, 1C, 1E, 2D
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2 Thema: High Tech Systemen en Materialen
Voor 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.

2.1

Luchtvaartonderwerpen

2.1.1

Maatschappelijke context

Figuur 2.1.1 - Clean Sky 2-project: NOVAiR – Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation

De wereld staat voor de belangrijke uitdaging om schade aan het milieu te verlagen door verminderen van CO 2-uitstoot en verlaging van andere emissies zoals fijnstof, stikstofoxiden en geluid. Zowel op nationaal als Europees niveau
is hiervoor veel aandacht, blijkend uit Europese onderzoeksprogramma’s als Clean Sky 2 en sectie C2.7 van het nationale klimaatakkoord21. Naast het doel om schade aan het milieu te verminderen, beoogt het ministerie van EZK ook
expliciet de concurrentiekracht en bedrijvigheid in Nederland te stimuleren.
In de HTSM Roadmap Aeronautics 2018-202522 staat: De nadruk ligt op de ontwikkeling van groene technologie en
producten, waaronder het gebruik van biobrandstoffen. Levensduuranalyses, van conceptontwikkeling tot end-of-life
aan de hand van methodologieën voor een circulaire economie, dragen bij aan vermindering van verbruik van energie
en vermindering van de productie van afval en emissies in alles fasen: productie, assemblage en onderhoud.

21
22

Zie: https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord/klimaatakkoord.pdf
Roadmap Aeronautics 2018-20205, TKI HTSM, https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/roadmaps/aeronautics/roadmap-aeronautics-2018-2025
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2.1.2

Aanpak van het onderzoek

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:
•

Aerostructures: Toegepast onderzoek naar en experimentele ontwikkeling van staartsecties, vaste en beweegbare vleugelcomponenten, rompconcepten, landingsgestellen en andere structuurdelen in composiet,
metaal en vezel-metaal laminaten.

•

Engine subsystems and components: Ontwikkeling van kennis en technologie op het gasturbines (compressors, Auxiliary Power Units (APUs) en onderdelen daarvan (blisks, impellers, casings, seals, shrouds, turbinebladen, en engine starters).

•

Maintenance, Repair & Overhaul: Ontwikkeling van kennis en technologie voor onder andere revisies van
gasturbines, inspecteren en repareren van composietmaterialen, nieuwe concepten om levensduurkosten te
verlagen, corrosie, (prognostic) health monitoring van componenten en systemen t/m het hele vliegtuig en
vliegtuigconversie voor specifiek gebruik

•

Aircraft systems: Ontwikkeling van kennis en technologie met betrekking tot vliegtuigbedradingssystemen,
de elektrificatie van vliegtuigsystemen, -delen en -componenten, de implementatie van emerging en virtuele
technologieën in systeem- en avionica concepten, het ontwikkelen van certificatierichtlijnen voor deze
nieuwe technologie.

•

Future concepts: Ontwikkelen van concepten, kennis en technologie voor de volgende generatie (zelfherstellende, multifunctionele) materialen en nieuwe technieken voor vliegtuigintegratie en -certificering, Remotely
Piloted Aircraft Systems (RPAS), Urban Air Mobility (UAM) en (hybride) elektrische vliegtuigen. Hierbij horen
ook innovatie configuraties (distributed propulsion, ultra high aspect ratio wings, hybride elektrische propulsie
(HEP)), en vleugeltechnologieën (active flow control, laminar flow, aero-servo-elasticiteit), efficiëntere propellers en turbofans (CROR, UHBR) en scaled flight testing. Het ontwikkelen en uitbreiden van geschikte simulatiegereedschappen is daarbij een belangrijke middel om integrale ontwerpoptimalisatie te kunnen doen.

Het zesde kennisprogramma Space van KvB HTSM is gekoppeld aan de drie focus areas van de roadmap Space, zie
hoofdstuk 2.2.

2.1.3

Impact

Lichtgewicht constructies op basis van nieuwe materialen, efficiëntere motoren, nieuwe helikopterconcepten en
nieuwe en verbeterde aandrijfconcepten (zoals (hybride) elektrisch vliegen) zullen het brandstofverbruik en daarmee
de CO2-uitstoot verminderen.
Het onderzoek en de ontwikkeling dragen daarmee uiteindelijk bij aan klimaat- en milieudoelstellingen: lager brandstofverbruik van vliegtuigen (en dus een lagere CO 2-uitstoot) en verminderde emissies (geluid, fijnstof, stikstofoxiden
e.d.). Daarnaast ondersteunt NLR via deze roadmap de bedrijvigheid van de vliegtuigindustrie (o.a. Airbus, Fokker
GKN, Airborne, Aeronamic, diverse MKB, Boeing, Nederlandse gasturbine-onderhoudsbedrijven).

2.1.4

Onderzoeksprojecten

Aerostructures
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HA.1

SA-04: Digitalisering en automatisering van ultrasoon inspectie van composiet materiaal
Kennispartners: Hogeschool van Amsterdam, TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Fokker Landing Gear, Fokker Aerostructures
De digitalisering en automatisering van niet-destructieve inspecties (NDI) heeft potentie om de productie
en het onderhoud van composiet constructiedelen te verbeteren en goedkoper te maken. Vanuit de Nederlandse luchtvaartindustrie wordt aangegeven dat er behoefte is aan kennis en kunde op dit gebied.
Vanuit deze vraagstelling onderzoekt NLR of bestaande soft- en hardware kan worden gekoppeld, en of
gebruik kan worden gemaakt van modellering, om virtual production & testing te kunnen realiseren. NLR
heeft al veel software en hardware in huis om dit te bereiken. Er zijn wel aantal stappen noodzakelijk om
deze infrastructuur efficiënt te gebruiken en ze aan elkaar te koppelen:
1. Validatie van de ultrasoon inspectie modelleringspakket CIVA-FIDEL2: Het is mogelijk om de interactie
tussen de ultrasoon golf en de productiefouten (zoals undulation, waviness, harsrijk gebied, voids etc.)
te modelleren.
2. De huidige Phased Array Ultrasonic Technique (PAUT) kan verder worden geoptimaliseerd door gebruik
te maken van Dynamic Depth Focussing (DDF). DFF is een programmeerbare realtime aanpassing van
de phased array (focussering) van de taster gebaseerd op het terugontvangen signaal. Hierdoor ontstaat een dynamisch 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 inspectie resultaten verbeteren bij relatief dikke composiet producten. Tevens is dit ook te modelleren met CIVA FIDEL2.
3. Automatiseren van de datastromen: NLR heeft beschikking tot de post-processing software Ultis van
Testia, Airbus. Sinds september 2017 zijn de UT data files van de 2D Olympus en Ultis C-scan resultaten
compatible met de Ultis software. Met een aantal data files (CAI coupons/NTP-B paneel) is aangetoond
dat automatische data analyse en rapportage mogelijk is. De volgende aspecten staan open:
• Protocol voor het inlezen van 2D Olympus en USL C-scan data
• Invoeren van een standaard afkeurcriteria in Ultis
• Invoeren van een custom afkeurcriteria in Ultis
• Evaluatie & rapportage van alle data

Resultaten 2020

1. Het integreren van thermografische en 3D optische data is interessant voor het juist
interpreteren van de data. Dit is een proces waarbij nog veel handwerk bij komt kijken en het automatiseren van dit proces kan veel tijdswinst opleveren. Uiteindelijk is
deze stap ook een essentieel onderdeel van het volledig automatiseren van multidomein inspectie methodes (meerdere NDI data samenvoegen tot een data representatie).Er is een script ontworpen waarmee features (in deze studie: markeringsstickers) automatisch worden herkend en worden gekoppeld aan het 3D mesh – zie foto
links, waarin twee thermografie beelden succesvol aan de hand van automatische
stickerherkenning aan elkaar zijn gestitcht. Dit is een eerst stap in het automatisch
herkennen van features. In vervolgstudies moet de software generieker worden gemaakt om breed inzetbaar te worden.
2. Een literatuurstudie is uitgevoerd om geschikte NDI technieken te kunnen identificeren voor 3D geprinte metalen onderdelen. De meest toegepaste (maar trage en beperkt inzetbare) CT-scan bleek niet de enige geschikte inspectiemethode te zijn. Ultrasoon inspectie en process compensated resonance testing (PCRT) kunnen, afhankelijk van aantal factoren, ook toegepast worden.
3. Er is een klein vooronderzoek uitgevoerd met een zogenaamde cooperative robot
(Cobot), om te kijken of thermografie-apparatuur hiermee bediend kan worden. In
de context van de studie bleek dat het geval.

18
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Knelpunten 2020

Capaciteitsproblemen hebben ertoe geleid dat het onderzoek met de Cobot slechts in
beperkte mate uitgevoerd kon worden.

Wetensch. publicaties

-

HA.2 CompoWorld-windturbine
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Vreja Wind
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
dubbel gekromd 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. In 2021 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.
Resultaten 2020

De haarbaarheidsstudie heeft gezorgd voor een "Go" tijdens het "Go-No Go" moment.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

HA.3 Horizon 2020 / CS2: Light Innovative Flying Tilt rotor Tail (LIFTT) (2018 - )
Kennispartners: Hogeschool Windesheim, HAN-automotive, Aerospace Engineering Delft, TPRC
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker
Het EU-project LIFTT richt zich 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. Een belangrijk voordeel van thermoplastisch materiaal is de mogelijkheid om onderdelen aan elkaar te lassen. Dit is met meer conventionele materialen (thermoset) niet mogelijk.
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 maakt
noodzakelijkerwijs gebruik van een goed elektrisch geleidend materiaal. Het is daardoor ook erg gevoelig voor
de opgewekte wervelstromen. Dit kan het lasproces verstoren. In 2021 zal NLR het in 2020 gestarte onderzoek
verder doorzetten d.m.v. het optimaliseren van de lasparameters voor koolstofvezel versterkt PEKK in combinatie met LSP.
Resultaten 2020
19

Er zijn diverse lap-shear proefstukken succesvol gemaakt en getest met UD-PEKK inclusief
scarf joints.
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Knelpunten 2020

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.

Wetensch. publicaties

-

HA.4 Sterktemethodieken voor het “Handbuch Strukturberechnung”
Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: Fokker Aerostructures, Airbus
Het Duitstalige project “Handbuch Strukturberechnungen” heeft als doel sterktemethodieken te standaardiseren. Het NLR draagt op uitnodiging bij aan dit project. NLR neemt samen met Fokker Aerostructures deel aan
dit project. Ook partijen uit Zwitserland en Oostenrijk nemen deel.
NLR draagt bij aan het vaststellen van de methodieken die worden opgenomen in het sterkte 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.
Resultaten 2020

Er is aangehaakt bij een update van de methodieken voor torsie en dwarskracht op dunwandige doorsneden. Via Airbus is informatie ontvangen over vermoeiingsonderzoek voor
metalen additive manufacturing onderdelen. Deze is gedeeld binnen de AV Divisie.

Knelpunten 2020

Gebrek aan fysieke vergadering veroorzaakt gebrek aan informele contacten. NLR staat
nog steeds vooraan de wachtrij voor de eerstvolgende fysieke meeting. Deze zal in
Marknesse vestiging gehouden worden.

Wetensch. publicaties

-

HA.5 Luxovius World Class Composite Solutions 2 (2019-2022) (zie ook 5.9.4)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, Boikon
In dit vierjarige project (2019-2022) wordt samen met GKN en Boikon gewerkt aan thermoplasten concepten
voor toepassing in nieuwe generatie vliegtuigen. Belangrijke onderwerpen die in dit project aan de orde komen hebben relatie met het reduceren van energieverbruik tijdens productie, verminderen van afval tijdens
en na productie, verminderen van het gewicht van de constructie. Dit alles met als belangrijke voorwaarde dat
de te ontwikkelen constructies ook voldoen aan zeer ambitieuze kosten targets.
•

•

•

Dit project is gestart in 2019 en vanuit NLR zal er worden gewerkt aan drie onderwerpen:
Slimme mal concepten en materialen (b.v. polymeren) waarmee de opwarming van composieten tijdens de
consolidatieslag met minder energieverbruik kan gebeuren dan met de tot op heden gebruikte metalen mallen. Ook zal onderzoek worden uitgevoerd naar Out-of-Autoclave processen ter vervanging van de dure autoclaaf processen.
Het tweede onderwerp waar onderzoek naar wordt uitgevoerd is het lassen van thermoplasten panelen en
onderdelen (b.v. verstijvers, frames en of clips). Doel hiervan is om lichtere constructies te kunnen maken omdat dure en zware nagelverbindingen niet meer toegepast hoeven te worden.
Het derde onderwerp is onderzoek naar het digitaliseren van fabricage units door het ontwikkelen van een
digital twin van het fabricage proces (tape placement) dat door BOIKON wordt ontwikkeld. Het doel hiervan is
om door middel van een voorspellend vermogen de leverbetrouwbaarheid te maximaliseren en uitval tijdens
productie te minimaliseren.

Resultaten 2020

Het lassen van Out of Autoclave geconsolideerde gefiberplacete thermoplasten.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

HA.6 EU project: TRAIL
Kennispartners: ILOT, POLIMI
20
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Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, KVE, Airborne
In het TRAIL-project zal NLR verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van innovatieve, hittebestendige oplossingen met BMI-vacuüminfusie voor die delen van de motorgondel van een vliegtuig die worden blootgesteld aan hoge temperaturen.
NLR speelt een leidende rol in het onderzoek naar ontwerp en fabricage m.b.v. Out-of-Autoclave technieken
zoals Liquid Composite Moulding (VARTM, RTM, etc.). In TRAIL zullen nieuwe, kosteneffectieve productieprocessen en gerelateerde ontwerpmethodes voor hoge temperatuur composietdelen (engine nacelle cowling)
worden ontwikkeld. Hiermee zal NLR kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar lichtgewicht, high performance, hoge temperatuur opererende composiet constructies die tegelijkertijd op een kosteneffectieve
manier geproduceerd en gebruikt kunnen worden. De kennis en ervaring met hoge temperatuur composiet
productontwikkeling zal ten goede komen aan de Nederlandse vliegtuig- en composietindustrie zoals KVE, Airborne en Fokker die nauw samenwerken met NLR aan verdere ontwikkeling van hoge temperatuur composietconstructies.
Resultaten 2020

In 2020 heeft NLR gewerkt aan karakterisering van de specifieke BMI hars voor het TRAIL
project. Dit betreft Thermische Analyse met DSC en Rheometer, waardoor inzicht wordt
verkregen in de vloeibaarheid en uithardingsgedrag van de hars. Hiermee heeft het NLR de
proces parameters kunnen bepalen en succesvol een volledig koolstof weefsel - BMI hars
laminaat kunnen maken en ook een hybride versie, waarbij de BMI hars over een bestaande koolstof-composiet plaat heen wordt geïnjecteerd. Deze hybride aanpak is herhaald aan einde van 2020 op 2 testpanelen aangeleverd vanuit consortium partner LA
Composite (Tsjechië). Deze zijn ook succesvol voorzien van 2 koolstofweefsel lagen geïnjecteerd met BMI. Deze hybride panelen worden begin 2021 bij consortium partner Trelloborg in Frankrijk getest op brandwerendheid.

Knelpunten 2020

Door Covid19 en discussies rondom enkele juridische aspecten m.b.t. samenwerkingsovereenkomst tussen Leonardo en consortium leider ILOT is er vertraging ontstaan in verkrijgen
van de motorkap modellen en data. Hierdoor is het nog niet duidelijk wat de operationele
temperaturen en eisen zijn aan het motorkap deel waarin mogelijk het BMI hybride concept wordt toegepast.

Wetensch. publicaties

-

HA.7 ATTILA (Advanced Testbed for TILtrotor Aeroelastics) (zie ook 5.10.4, J.10)

•
•
•
•
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Kennispartners: DLR, Politechnico di Milano, DNW
Relaties klanten en gebruikers: Technobis Fibre Technologies
Dit project heeft als doel om een geavanceerd testbed te ontwerpen, aanmaken en te testen voor aeroelastic
windtunnel testen van tiltrotor vliegtuigen. Er zullen in het kader van dit project de volgende vier onderdelen
van een aeroelastisch geschaald windtunnel model worden ontwikkeld:
Een vleugel torsiebox (liggers, ribben, huidvelden, etc.)
Een engine cowling
Een "yoke" van de rotor
De geschaalde bladen van de rotor.
In het project wordt een modulair testbed ontwikkeld voor tiltrotor vliegtuigconfiguraties. Door het modulaire
karakter van dit testbed kunnen relatief eenvoudig vleugelconfiguraties, movables en koppelingen tussen de
rotor en de vleugel worden gevarieerd. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld het effect van verschillende stijfheden op het aeroelastisch gedrag van de vleugel te onderzoeken. In het project wordt ook een methodologie ontwikkeld waarmee door middel van aeroelastisch schalen de eigenwaardes, eigenfrequenties en
fluttergedrag van het windtunnelmodel overeenkomen met het full-scale ontwerp.

Resultaten 2020

Het conceptueel ontwerp van het windtunnelmodel is afgerond; eisenpakket lijkt haalbaar,
mogelijk tegen lager dan geraamde kosten. Initiële voorspellingen van whirl flutter instabiliteit m.b.v. FLIGHTLAB en MBDyn (POLMI) tonen acceptabele correlatie.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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HA.8 FlexDraperProduct
Kennispartners: University of Southern Denmark, Aalborg University, Technical University of Denmark, Innovation Fund Denmark
Relaties klanten en gebruikers: Terma Aerostructures A/S, Lockheed Martin
In dit project wordt een full-scale robot end-effector ontwikkeld, welke geschikt is voor het volledig geautomatiseerd draperen van prepreg composiet materiaal. Geavanceerde machine vision wordt ingezet voor het
controleren, bijsturen en bewaken van de kwaliteit tijdens het productieproces. Er is een eerste versie van de
ontwikkelde robot end-effector in gebruik genomen in een testomgeving en deze zal verder ontwikkeld worden tot een nagenoeg industriële oplossing. De technologie die in FlexDraperProduct ontwikkeld wordt, is gericht op het efficiënter produceren van composiet vliegtuigonderdelen. Vooral de delen welke momenteel nog
middels handmatige lay-up van prepreg 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. De activiteiten van NLR richten zicht op het begeleiden van de testen en de benodigde aanpassingen die daaruit voort vloeien voor zowel
het productieproces als de ontwikkelde equipment. Daarnaast is NLR primair betrokken bij certificeringsaspecten voor luchtvaart toepassingen..
Resultaten 2020

De technologie die in FlexDraperProduct ontwikkeld wordt, is gericht op het efficiënter
produceren van composiet vliegtuigonderdelen. Vooral de delen welke momenteel nog
middels manuale lay-up van prepreg CRFP materialen geproduceerd worden en waar vandaag de dag nog geen automatisch alternatief voor beschikbaar is. Het flexibele karakter
van de proces technologie die hiervoor ontwikkeld wordt, maakt de oplossing al economisch rendabel voor kleinere series. Er is een eerste test versie van de ontwikkelde robot
end-effector in gebruik genomen in een testomgeving om de basis principes van het proces
te valideren. Gedurende het programma zal deze verder ontwikkeld worden tot een industrieel niveau. De activiteiten van het NLR richten zicht op het begeleiden van de testen en
de benodigde aanpassingen die daaruit voort vloeien voor zowel het productieproces als
de ontwikkelde equipment. Daarnaast is NLR primair betrokken bij certificeringsaspecten
voor luchtvaart toepassingen. Het doel om TRL 5 te bereiken in 2020 is vanwege COVID restricties op de Universiteit waar de test cel in gebruik is helaas niet gerealiseerd. Er is een
vertraging opgelopen van 6 maanden.
Diverse ontwerp verbeteringen aan hardware en besturing software doorgevoerd.

Knelpunten 2020

Vanwege COVID restricties is er een vertraging opgelopen van 6 zo'n maanden

Wetensch. publicaties

Design of Automated Robotic System for Draping Prepreg Composite Fabrics - peer reviewed, 30 March 2020, Robotics https://doi.org/10.1017/S0263574720000193

HA.9 Horizon 2020 / CS2: High Efficiency COmposite LAnding Gear (HECOLAG)
KennispartnersRelaties klanten en gebruikers: GKN Fokker Landing Gear, Safran, Airbus
De ontwikkeling van composiet landingsgesteldelen voor civiele vliegtuigen ter vervanging van metalen
smeeddelen levert een besparing op fabricagekosten én een reductie van het gewicht.
In dit project wordt kennis ontwikkeld waarmee (composiet) landingsgesteldelen efficiënter kunnen worden
ontworpen en geproduceerd dan de tot nu toe toegepaste metalen onderdelen. De focus ligt op kennisopbouw inzake geautomatiseerde fabricage van grote complexe composiet constructies voor landingsgestellen
van grote civiele vliegtuigen. Het voordeel van deze composieten onderdelen is: lichter van gewicht, minder
corrosiegevoelig, minder vermoeiiingsgevoelig en kortere lead times voor productie.
Kennisopbouw gebeurt op het gebied van geautomatiseerde fabricage technologie voor de vezelversterkingen
van deze onderstellen (o.a. d.m.v. vlechttechnologie en Robot Based Pick&Place en Pick&Drape) en harsinjectie van grote, dikwandige (centimeters) vezelpakketten. Aansluitend vindt kennisontwikkeling plaats op het
gebied van simulatie, waarbij er naar gestreefd wordt de fabricagetechnologie zodanig te kunnen simuleren
dat de ontwikkelingstijd in de toekomst verkort kan worden.
Resultaten 2020
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In de tweede fase van HECOLAG (gestart in eind 2019) ligt de focus op de ontwikkeling van
een Lower Side Stay van een Small-Medium Range vliegtuig (zoals bv. A320). In 2020 is het
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ontwerp van dit component gemaakt, zie onderstaande figuur. Hierbij is een nieuwe ontwerp filosofie ontwikkeld en toegepast, die de produceerbaarheid en levensduur van het
component zouden moeten verbeteren. Voor het eerst is ook de laagopbouw van de vezelversterking van het component volledig digitaal (3D) gedefinieerd. Overigens zijn de benodigde mallen voor (geautomatiseerde) aanmaak van het component ontwikkeld.

Figuur 2.1.2 - Ontwerp van de Lower Side Stay in composiet materialen
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

HA.10 SA-04: Fieldlab Campione
Kennispartners: Platform World Class Maintenance, Universiteit van Tilburg
Relaties klanten en gebruikers: Zowel MKB, multinationals, onderwijs- en kennisinstituten
Campione betreft het ontwikkelen van Condition Based Maintenance (CBM) concepten voor de procesindustrie. Taak 2 betreft Data Security, Taak 3 betreft Kennisdisseminatie. De hoofdmoot van Campione betreft
Taak 4.9 (niet Eigen Werk) getiteld: Condition Based Maintenance (CBM). Activiteiten onder Taken 2 en 3 zijn
afhankelijk van ontwikkelingen binnen Taak 4.9 en zullen daar inhoudelijk ook van afhankelijk zijn. In 2020
wordt Campione 1 project afgesloten en gekeken naar Campione 2.
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Resultaten 2020

Het doel is om kwantitatieve en kwalitatieve methoden te ontwikkelen om detectie
van helikopter drive train beschadigingen mogelijk te maken. Eerder onderzoek is gedaan
door het NLR met behulp van source location aan de hand van een geavanceerd ‘phased
microphone array’. Met geavanceerde statistische methoden en deep learning algoritmes
bleek het mogelijk om een model te maken en te trainen, zodanig dat het in staat was om
zeer nauwkeurig te bepalen of een akoestische sample afkomstig is van een perfect tandwiel of een exemplaar met een defect. In het huidige onderzoek wordt geprobeerd dit te
bereiken met veel eenvoudigere en goedkopere microfoons. Er is gezocht naar een type
meting, waarbij echte praktijkschades kunnen worden onderzocht, en waarvoor een significant aantal schadegevallen kunnen worden gevonden. Omdat schades in de luchtvaart
relatief zeldzaam zijn, is er gekeken naar voertuigen. Met name wiellagers worden met
enige regelmaat vervangen. Er is een testopstelling gebouwd, waarbij wiellagers van een
bepaalde vormfactor kunnen worden beproefd onder een instelbare radiale en axiale belasting. Daarnaast is een prototype Data Acquisitiesysteem gebouwd, gebaseerd op goedkope, gemakkelijk te verkrijgen componenten (Raspberry Pi single board computer, Adafruit MEMS microfoons). Daarvoor is ook de benodigde data acquisitie en visualisatie software ontwikkeld. Ook is er een format gedefinieerd, waarmee metingen (meetdata) en
meetcondities (meta-data) in compacte vorm opgeslagen en verstuurd kunnen worden.
Er is een aantal autowiellagers verzameld die praktijkschade vertonen. Er zijn verkennende akoestische metingen gedaan. Met de visualisatiesoftware konden allerlei akoestisch details zichtbaar gemaakt worden. Wel bleek dat de data acquisitie hardware beter
beschermd moet worden tegen elektromagnetische invloed van met name de aandrijfmotor.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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Engine subsystems and components
Binnen dit subthema zijn voor 2020 geen projecten geprogrammeerd vanuit de financiering Kennis voor Beleid.

Maintenance Repair and Overhaul
HM.1 Reparatie van composieten DCMC-2
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, Specto Aviation
Composieten worden in toenemende mate toegepast in vliegtuigen en helikopters. Een van de redenen is dat
met composieten gewichtsreducties gerealiseerd kunnen worden waarmee brandstof besparingen gerealiseerd kunnen worden. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het kunnen repareren van schades in deze
composieten producten een belangrijk punt. Op dit moment zijn er reparatieprocedures voorhanden voor
thermohardende composieten. Echter, dit zijn procedures voor reparaties door middel van nagels en of boutverbindingen toe te passen. Voor thermoplasten (die steeds meer toegepast gaan worden) zijn nog geen procedures beschikbaar. De komende jaren zal onderzoek nodig zijn om nieuwe reparatiemethoden te ontwikkelen voor thermoharders en thermoplasten. De nadruk zal hierbij liggen op het repareren d.m.v. gelijmde of
gelaste verbindingen.
In het kader van dit project zal kennis worden opgebouwd op het gebied van geautomatiseerde / gerobotiseerde inspectie- en reparatietechnieken voor thermoharders en thermoplasten. Doel is om reparatieprocedures te ontwikkelen waarbij geen nagels en of bouten gebruikt hoeven te worden omdat nagels en of bouten eigenlijk de schade alleen maar groter maken.
Resultaten 2020

In 2020 geen activiteiten, project is doorgeschoven naar 2021

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

HM.2 Service Logistiek
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Gordian Logistic Experts, Ilias, Koninklijke Luchtmacht en OneLogistics zijn
consortiumpartners.
Nederland heeft een economische toppositie en de Rijksoverheid heeft onder andere de Topsector Logistiek
opgericht om deze te behouden. Haar ambitie is dat Nederland in 2020 een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat heeft, alsook een toppositie in de afwikkeling van goederenstromen en in ketenregie. OneLogistics heeft de ambitie om een regional control tower te worden voor de instandhoudingsfase van het F-35 programma en sluit daarmee aan bij de roadmap service logistiek. Het project Maintenance Add-on to Logistics
(MATLOG) levert prognostiek, die de logistieke planning verrijkt met onderhoudsdata om de logistieke kosten
te verlagen en de logistieke voetafdruk te verkleinen. Deze aanpak is innovatief, omdat data fusie tussen de
domeinen logistiek en onderhoud nauwelijks plaatsvindt.
Prognostiek wordt in toenemende mate toegepast op logistiek en onderhoud, maar datafusie tussen deze
domeinen vindt nauwelijks plaats. De bevoorradingsketen heeft soms een relatief korte planningshorizon en
legt extra reservedelen in magazijnen op strategische locaties om per direct in de behoefte van klanten te
kunnen voorzien. Echter, deze aanpak resulteert in extra logistieke kosten en een grotere logistieke voetafdruk. Een betrouwbare voorspelling van faalmomenten van componenten stelt de bevoorradingsketen in
staat om just-in-time reservedelen te leveren. Het logistieke proces kan efficiënter worden ingericht door een
langere planningshorizon. Zelfs één dag waarschuwingstijd kan de benodigde voorraad aan repareerbare
componenten al drastisch verminderen.
Resultaten 2020
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Op basis van het in 2019-2020 uitgevoerde werk is een conference paper geschreven.
Samenvatting – Aviation companies use prognostics for logistics & maintenance, but data
fusion between these domains is rare. Supply chains have short planning horizons and vendors store extra spare parts at strategic locations for security of delivery. However, this approach results in additional cost and large logistics footprints. Accurate and timely predictions of failures and failure modes enable just in time spare parts delivery and efficient parts
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repair. Component histories, flight data and maintenance records are combined to enrich
data. Two line replaceable components are selected for case studies. Failures are predicted
through binary classification. Supervised and unsupervised learning approaches are evaluated to obtain diagnostics models. Multi-echelon models are developed for network stock
optimisation. All models are used as plug-ins to a logistics management system. Failure of a
shop replaceable component in a main landing gear and a valve is predicted. Average accuracy and recall for the former is 75%, whereas the latter scores 60%. Available data does not
generate reliable diagnostics models. Multi-echelon models calculate significantly reduced
network stock and repair lead time with 3 days warning time, while maintaining an aggregate service level of 95% and taking up to 10% false negatives into account.
Conclusions are that: 1) material condition data is required for accurate diagnostics and
prognostics; 2) accuracy and timeliness of failure predictions are key drivers of network
stock; and 3) data-driven failure diagnostics, combined with multi-echelon models and a logistics management system, reduce lead times and cost of repairs.
Knelpunten 2020

Low data quality for diagnostic models:
- SAP maintenance system: non-specific/inadequate labeling of maintenance cause.
- FACE data recorder: Low temporal coverage of flight data and relevant parameters for
component failures are not logged.

Wetensch. publicaties Wiegman, JW (2021). Maintenance Add-on to Logistics: Data fusion for a reduced logistics
footprint (concept version, to be published in 2021)

Aircraft systems
HS.1 Horizon 2020 / CS2: Flight Critical Wireless Slip Ring for Civil Tilt Rotor (Constance) (2016-2022)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Leonardo Helicopters
Traditionele slipringen geven de nodige thermische uitdagingen en signaalstoringen. Dit speelt vooral bij hogere rotatiesnelheden. 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.
Resultaten 2020

Zie rapportage in sectie 5.5.4 project E.3

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

HS.2 RPAS-ontwikkelingen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: EUROCAE, DARPAS, , UAV DACH, EASA, JARUS
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.
Resultaten 2020

Zie sectie 5.6.4, project F.9

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Future Concepts
HF.1 Horizon 2020 / CS2: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation (NOVAiR)
(Zie ook: KaV Vliegtuigsystemen en vliegproeven – F.2) (2016 - 2022)
25
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Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, Airbus
De nadruk ligt op de integratie van nieuwe technologieën en het ontwerpen en testen van nieuwe vliegtuigconfiguraties. Het concept van 'Hybrid Electric Propulsion’ (HEP) wordt verder uitgewerkt. Gezien de looptijd
van het project zal een predesign in een aantal iteratieslagen worden gemaakt. Tegenstrijdige eisen zullen via
optimalisatiestudies worden geëvalueerd.
Ten aanzien van de HEP-architectuur wordt in eerste instantie de zogenaamde parallel-hybride architectuur
onderzocht, waarbij batterijen en elektrische motoren bijdragen aan de voortstuwing van het vliegtuig
Binnen NOVAIR doet AVFP in 2019 onderzoek naar Boundary Layer Ingestion (BLI) voortstuwing voor radicale
configuraties, met een nadruk op hoe we de prestaties van BLI kunnen kwantificeren en hoe we in een ontwerpstadium deze prestaties al mee kunnen nemen. Hiervoor zal een nieuwe analysemethode worden geïmplementeerd: een variant van de power balance methode. Vervolgens zal onderzocht worden hoe we met deze
methode ontwerpregels kunnen opstellen voor nieuwe vliegtuigconfiguraties die gebruik maken van BLI. In
2020 zal dit onderzoek worden voortgezet, en zal gestart worden met activiteiten die demonstraties van een
radicaal nieuw vliegtuigconcept ondersteunen.
Resultaten 2020

In 2020 is dit onderzoek voortgezet, en is gestart met activiteiten die demonstraties van een
radicaal nieuw vliegtuigconcept ondersteunen.
Implementatie post-processing tool door afstudeerder gecombineerd met ENSOLV.

Knelpunten 2020

Capaciteit, m.n. ook door COVID-19

Wetensch. publicaties

-

HF.2 Horizon 2020 / CS2: SmarT mUlti-fuNctioNal and INtegrated TP fuselaGe (STUNNING) (2017-2023)
Kennispartners: TU Delft, DLR
Relaties klanten en gebruikers: Fokker Technologies, Fokker Aerostructures, Fokker Elmo, Diehl, Airbus.
STUNNING richt zich op de ontwikkeling van een multifunctionele en geïntegreerde 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 productie technologie 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. Innovatieve thermoplast maaktechnologie moet worden ontwikkeld, 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 2021 richt 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 NLR zich vooral richt op de buitenschaal van de romp, waarvan de huid door
NLR geautomatiseerd zal moeten worden gelegd door middel van fibre placement. Parallel worden technologieën ontwikkeld, geverifieerd en gevalideerd voor de grote demonstrator en daarnaast ook op lager TRL niveau.
Resultaten 2020
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Gedurende het verslagjaar 2020 is onderzoek gedaan naar enerzijds literatuur en anderzijds
hardware over meetmethodieken ter bepaling van materiaaleigenschappen van nieuwe composietmaterialen. De materiaaleigenschappen zijn nodig voor diverse simulaties. In dit kader
is op basis van de resultaten uit de literatuurstudie contact gelegd met hardware leveranciers
en is de NLR-vraag voorgelegd hoe de emissiviteit gemeten dient te worden. Gebleken is dat
niet alle hardware geschikt is voor dit doel. Met een aantal leveranciers is verder gesproken
over de meetmethodieken. Nuttige input was het kunnen volgen van gratis webinars van een
van de leveranciers. Ten slotte zijn de resultaten van dit onderzoek in een projectdeliverable
gerapporteerd.
Er is tevens gewerkt aan de afronding van het detailontwerp van de huid en de omega stringers en het opstarten en doorontwikkelen van de daadwerkelijke fabricage met behulp van
automated fibre placement. Hiervoor zijn diverse onderzoeken gedaan ter bepaling van de
strategie voor het maakproces voor dit soort grote onderdelen welke ook in hoge volumes
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gemaakt moeten kunnen worden. De integratie van zogenaamd Lightning Strike Protection
materiaal aan de buitenzijde van de romp is onderzocht en geëvalueerd. Daarnaast is de ontwikkeling en fabricage van de consolidatiemal begeleid die in het Europese kaderprogramma
EMOTION zal worden gerealiseerd. Er is succesvol een aantal demonstrators geproduceerd
van 2 x 1 meter als opmaat naar een full size romp segment. Ook de integratie van Lightning
Strike Protection aan de buitenzijde van de romp is hierop toegepast.
Knelpunten 2020

COVID restricties aangaande (internationale) reisbewegingen zorgen voor vertragingen omdat
samenwerking met internationale partners niet fysiek mogelijk is. Hierdoor zijn workshops
waar kennis wordt uitgewisseld aan de hand van daadwerkelijk manufacturing processen bij
partners on hold. Ook is het afreizen van projectmedewerkers naar (buitenlandse) partners
voor werkzaamheden op locatie niet mogelijk. Sommige dingen kunnen online, maar andere
topics lopen in 2020 vertraging op of moeten anders worden ingevuld.

Wetensch. publicaties

Multifunctional Fuselage Demonstrator: Thermoplastic Composite Skin Manufacturing Developments, W.M. van den Brink (1), W.J. Vankan (1), J. de Kruijk (1), S.L. Veldman(2), R. Herrmann(3) (1) Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR) (2) GKN-Fokker (3) Airbus Operations
GmbH. In: Proceedings European Conference on Multifunctional Structures EMuS 2020, 17 18 November, 2020, ISBN: 978-84-121101-6-6. Editors: Dr. J. Kos, Prof. X. Martinez and Dr. H.
Schippers

HF.3 Horizon 2020 / CS2: Innovative movables for fuel reduction of next generation high speed aircraft (MANTA)
(2015-2023)
Kennispartners: TUD, DLR, GKN Fokker
Relaties klanten en gebruikers: GKN-Fokker , ASCO, Airbus, Dassault
Dit project betreft directe samenwerking met GKN Fokker ten aanzien van onderzoek, ontwikkeling en testen
van voorrandkleppen voor een laminaire vleugel, multifunctionele achterrandkleppen en winglets voor business
jets. In 2019 werden 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.
Resultaten 2020

In 2020 is een selectie gemaakt van de te gebruiken actuatoren voor de demonstratie i.s.m.
ASCO. NLR is gestart met preliminary design van de flap sectie voor in de demonstrator.
ASTC heeft een quick scan uitgevoerd en gekeken naar mogelijke elektrische en hydraulische
actuatoren die toe te passen zijn om een morphing wing aan te sturen. De ontwerpfase zal, na
toekenning van dit deelproject, in 2021 plaatsvinden.

Knelpunten 2020

Actuator selectie duurde langer dan voorzien.

Wetensch. Publicaties

-

HF.4 SA-18: IMOTHEP
Kennispartners: Diverse universiteiten in Europa, ONERA, DLR, CIRA, INTA, Airbus
Relaties klanten en gebruikers: Rolls Royce, MTU, Safran
In dit project werkt NLR aan de doorontwikkeling van modellen, tools en technologieën om hybride-elektrische
voortstuwingen voor vliegtuigen te analyseren en te optimaliseren. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het
vooruitblikken op de aanpassing van de luchtwaardigheidseisen en certificatiebasis van vliegtuigen met hybrideelektrische voortstuwingsconcepten. In dit project zullen zowel disruptieve concepten zoals gedistribueerde
voortstuwing en grenslaagafzuiging, alsmede conservatievere concepten die ingaan op elektrificatie van systemen in ogenschouw worden genomen. Deze zullen worden toegepast op twee realistische configuraties (regionaal vliegtuig en een meer innovatieve blended wing-body configuratie).
Resultaten 2020
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In het eerste jaar van het IMOTHEP project is volgens plan gewerkt aan een drietal werkpakketten. In WP1 is een conceptuele verkenning gedaan van de vliegtuigconcepten die in het
project bestudeerd worden voor hybride-elektrische voortstuwing. Hiervan is aan het eind
van het jaar een deliverable afgerond. In werkpakket 2 is gewerkt aan eenvoudige methodieken om iets te kunnen zeggen over de voortstuwingsrendementen en de energiebalans van de
vliegtuigconcepten met meer dan normale verdeelde voortstuwing en grenslaagaanzuiging in
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de motorgondels. Tevens is in november werkpakket 3 opgestart over thermische opzet en
integratie van hybride-elektrische voortstuwingsvormen.
Knelpunten 2020

Deliverable D1.3 is opgeleverd.

Wetensch. publicaties

-

HF.5 AKKA: Aerodynamic Knowledge Key for AWES (2018 -2021 )
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ampyx
Ampyx ontwerpt vliegtuigen om energie op te wekken uit windenergie. Voordat er daadwerkelijk windparken
geïnstalleerd worden, worden prototypen gefabriceerd die bij elke iteratie opgeschaald worden, totdat de uiteindelijk omvang van het toestel is bereikt. Bij het opschalen van het ontwerp, worden mogelijke onnauwkeurigheden van versimpelde ontwerptools vergroot, waardoor dit tot onjuiste ontwerpkeuzes kan leiden. Het gaat
hierbij om aerodynamische invloeden, die de vliegmechanische eigenschappen beïnvloeden; denk hierbij aan
lange snelheid, hoge angle of attack flight, waarin versimpelde panelenmethoden niet meer voldoen. In dit project zal NLR high fidelity CFD sommen draaien voor bestaande configuraties van AP-2 en AP-3 toestellen. Het
gaat hier vooral om het aerodynamisch niet-lineair domein. Resultaten worden vergeleken met vliegtestdata.
NLR zal ook ondersteuning leveren bij de vliegtesten; adviseren van meetsystemen en data analyse. NLR CFD resultaten worden getuned en vergeleken met vliegdata, en de resultaten van de versimpelde Ampyx analyses
worden vergeleken met de eerder genoemde CFD resultaten. Hier wordt vooral gekeken in hoeverre de Ampyx
tools de niet-lineaire effecten juist voorspellen.
Resultaten 2020

Vanuit ASTC is er een sensitivity analyse uitgevoerd (met ondersteuning van AVFP). Hier is onderzocht hoe meetfouten doorwerken in het eindresultaat. Dit rapport is bedoeld ter ondersteuning van de sensor suite upgrade van AP-2. Deze upgrade vindt plaats voor dit project,
aangezien vluchten uitgevoerd zullen worden, en data vergeleken zal worden met Ensolv resultaten (AVFP) en Ampyx in-house simulaties.

Knelpunten 2020

Vertragingen in de ontwikkeling van het AP-3 toestel resulteren in vertragingen in de NLR
werkzaamheden. De nauwkeurigheid van meetapparatuur van de (al bestaande AP-2) is een
punt van aandacht: De mate waarin vliegdata, CFD data en eigen data van Ampyx vergeleken
kan worden, hangt af van de kwaliteit van de (meet)data.

Wetensch. publicaties

-

HF.6 Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: NEXTTRIP; NEXT generation civil Tilt Rotor Interactional aerodynamic
tail oPtimisation (2018-2020)
Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: Fokker-GKN, Leonardo helicopters, DNW
Optimalisatie van de staart van de Next Gen Civil Tilt Rotor, NGCTR (die als FastRotorCraft zal worden ontwikkeld
door Leonardo binnen CleanSky II), op basis van een DNW-LLF windtunnel test met een aangedreven model
(doorontwikkeling bestaande 1/5 NICETRIP model) met diverse staart configuraties. De windtunneltest richt zich
op de interactie van de stroming van de rotoren op de staart. Binnen het project wordt ook gekeken naar de (efficiënte) maakbaarheid van de geoptimaliseerde staart configuratie.
De werkzaamheden dit jaar zullen zich richten op de een re-entry in de LLF windtunnel (na groot defect van turbulentiegazen) en het meten van de T-staart. Daaraan voorafgaand zal voor een optimale visualisatie van de
stromingsinteracties tussen rotoren en staart de Helium Filled Soap Bubble (HFSB) techniek voor het eerst op
deze (industriële) schaal worden toegepast.
temperatuur. Daarna zal een uitgebreide naverwerking en analyse van de resultaten plaatsvinden, waarin de
twee staarttypen zullen worden vergeleken.
Resultaten 2020

28

Project ondanks tegenslag binnen tijd uitgevoerd. Nieuwe visualisatie techniek, Particle Image
Velocimetry m.b.v. Helium Filled Soap Bubbles met succes gedemonstreerd op grote schaal in
een industriële wind tunnel en tot hoge windsnelheden. Optimalisatie van de V-staart heeft
numeriek plaatsgevonden en naar de efficiënte maakbaarheid ervan.
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Figuur 2.1.3 - Particle Image Velocimetry m.b.v. Helium Filled Soap Bubbles
Knelpunten 2020

Kortere tijd voor data verwerking en analyses door val anti-turbulentiegaas. Opgelost door
herplanning en tempo verhoging.

Wetensch. Publicaties

-

HF.7 Future Rotorcraft Concepts
Kennispartners: Onderzoeksinstituten: DLR (D), ONERA (F), US Army AvMC (US), US Army ARL (US), DE&S (UK),
DSTL (UK) Universiteiten: GeorgiaTech (US)
Relaties klanten en gebruikers: NATO
NLR neemt deel aan NATO STO AVT-groep 319. Binnen deze groep worden de mogelijke voordelen van hoge
snelheidsrotortoestellen geanalyseerd.
In meerdere landen worden momenteel technology demonstrators ontwikkeld voor high speed rotorcraft. Dit
betreft zowel tiltrotors 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 AVT-groep 319 zal het effect van verhoogde snelheid van rotortoestellen op militaire slagkracht evalueren.
Binnen dit onderzoek zal gekeken worden naar rotorconfiguraties waarvan verwacht wordt dat deze een significant hogere snelheid kunnen behalen dan conventionele helikopters. Hierbij zal gekeken worden naar eigenschappen zoals efficiëntie in hover, prestaties, actieradius, snelheid, reactietijd, nuttig gewicht en wendbaarheid.
Toekomstverwachtingen van technisch haalbare configuraties (helikopter, compound helikopter en tiltrotor) zullen worden geëvalueerd tegenover conventionele helikopters om de voor- en nadelen van de verschillende configuraties te bepalen.
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 verifiëren van de concepten ontworpen door de andere partijen.
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Resultaten 2020

Er zijn 5 missieprofielen gedefinieerd om de toestellen te vergelijken. De op te leveren gegevens zijn afgestemd met werkgroep AVT-329. VS-zijde heeft 3 modellen opgezet en doorgerekend. Frankrijk is vergevorderd met het modelleren van de compound helicopter. UK ontwikkelt nog hun modelleeromgeving.

Knelpunten 2020

De NLR-bijdrage (prestatieberekeningen uitvoeren voor de door de andere partijen ontworpen toestellen) is afhankelijk van oplevering van modelgegevens van de andere partijen. Gelet op de huidige voortgang van de ontwerpen en de projectafsluiting eind 2021 zou hier mogelijk onvoldoende tijd voor zijn.

Wetensch. publicaties

-
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HF.8 Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: HIGHTRIP; HIGH speed civil Tilt Rotor windtunnel Project (2018-2021)
Kennispartners: ILOT, Szel-Tech, P.W.Metrol
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo Helicopters
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. Een eerste aanzet is
daartoe gedaan in het EU 6e kaderprogramma met het NICETRIP-project, gevolgd door het NEXTTRIP-programma. Om van de reeds opgebouwde kennis optimaal gebruik te maken is een vervolgproject gedefinieerd,
het HIGHTRIP-project.
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 Reynoldsgetallen, waarmee de Innovative Aircraft Demonstration
Platforms (IADP’s) de fundamentele keuzes voor de configuraties kunnen worden geverifieerd. In 2019 is voor
het HIGHTRIP programma een nieuwe vleugel ontworpen, die, qua geometrie, zeer dicht ligt bij de NGCTR-TD
(Technology Demonstrator). De vleugel zal worden gecombineerd met een door Poolse partners ontworpen en
aangemaakte romp met daarop ook de van NEXTTRIP te hergebruiken staarten en zal in 2020 worden getest bij
ONERA.
Resultaten 2020

Het modelontwerp op basis van de veranderde "scope" is begin 2020 in een Critical Design
Review op hoofdonderwerpen afgerond. Aan NLR zijde betrof dat de aanpassing van bestaande staarten en een nieuwe vleugel-nacelle combinatie; aan Poolse zijde een nieuwe
romp.
Door het uitermate moeilijk verlopende proces om tot een subcontract met ONERA te komen
en de daarmee samenhangende vrees van de Poolse partners of het contract wel tot stand
zou komen zijn en de moeilijkere omstandigheden opgedrongen door het Covid-19 virus zijn
activiteiten vertraagd de zijn de aanmaak werkzaamheden in Polen veel later dan gepland, gestart. Het subcontract is inmiddels gerealiseerd en alle aanmaakwerkzaamheden zijn gestart.
Door de late start kon de wind tunnel test, oorspronkelijk gepland voor december 2020, niet
plaatsvinden.
Critical Design Review afgerond in februari 2020. Subcontract met ONERA voor wind tunnel
test in S1MA getekend. Aanmaak van onderdelen "in-progress".

Knelpunten 2020

Late start werkzaamheden met als gevolg vertraging in wind tunnel test. Test nu gepland voor
september 2021. Project verlenging moet nog met EU worden geformaliseerd.

Wetensch. publicaties

-

HF.9 EU project AGILE 4.0: Towards cyber-physical collaborative aircraft development
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Fokker Aerostructures en KE-Works.
In AGILE 4.0 ontwikkelt NLR MDO methodieken in samenwerking met Fokker en KE-works.
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 zijn.
Resultaten 2020
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Er is gewerkt aan de eisen en specificaties van de software tools en algoritmen ten behoeve
van de multidisciplinaire ontwerp- en optimalisatieprocessen voor de beoogde use-cases in dit
project. Enerzijds betreft deze ontwikkeling een methodiek voor definitie van Stakeholders,
Behoeften, Scenarios en Eisen van die beoogde ontwerptaken. Anderzijds betreft deze ontwikkeling de definitie van een zogenaamde "Operational Collaborative Environment (OCE)",
hetgeen de implementatie representeert van een software systeem waarmee de eerder genoemde ontwerptaken ondersteund worden. Deze ontwikkelingen zijn gedaan door NLR in
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samenwerking met KE-Works voor de OCE, en met GKN-Fokker voor de use-cases voor een
innovatieve flap.
Knelpunten 2020

Er is enige vertraging opgelopen door beperkingen ten gevolge van de Covid-19 maatregelen
in Europa, waardoor fase 1 van het project met 3 maanden verlengd is.

Wetensch. Publicaties

-

HF.10 SA-07: Moonshot - Grote Waterstofdrone
Kennispartners: Dronehub Groningen, TUDelft/CZSK, AeroDelft
Relaties klanten en gebruikers: -In het kader van de NLR strategische ambitie “RPAS en drones” zijn vier ‘moonshot’ projecten gedefinieerd. De
“Grote stille waterstof Drone” is er daar één van. Er wordt een grote (40+ kg) drone ontwikkeld met een lange
vliegduur door middel van elektrische aandrijving op basis van een brandstofcel, waarvan de aandrijving zo stil
mogelijk is. Dit project is een vervolg op het Hydra project uit 2019 waar met een kleinere (~ 10 kg) drone voor
het eerst op waterstof wordt gevlogen.
De huidige commercieel verkrijgbare elektrisch aangedreven drones worden beperkt in vliegduur en payload
door het gewicht en capaciteit van de baterijen. Brandstof aangedreven drones produceren veel meer geluid en
zijn complexer. Daarom wordt met het “grote stille waterstof drone” moonshot project meerdere RPAS ambities
afgedekt, met name ‘Waterstof aangedreven drone’ en ‘Stille drone’. In een later stadium wordt ook aandacht
geschonken aan Detect and Avoid systemen en toepassingen in Beyond-Visual-Line-Of-Sight (BVLOS) inspectie en
het agro domein, waarvoor de drone uitermate geschikt is door de lange vliegduur op basis van waterstof aandrijving, samen met een detect & avoid systeem.
In dit moonshot project wordt in 2020 een grote stille waterstof drone ontwikkeld met een vliegduur van meerdere uren en een effectieve payload van 8-10 kg voor hoogwaardige toepassingen. Er wordt gekeken naar een
hybride (VTOL/fixed-wing) configuratie, met elektrische motoren gevoed door een combinatie van accu’s en
brandstofcel(len). In 2020 wordt het toestel geassembleerd en zullen de eerste vliegtesten plaatsvinden, eerst
alleen op basis van accu’s. Op basis van de eerste resultaten wordt de aandrijving op waterstof ingebouwd, waarmee een langere vliegduur mogelijk zal zijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het reduceren van het geluid
van de propellers (zowel VTOL als fixed-wing).
Resultaten 2020

Het toestel is later dan verwacht ontvangen in 2020 door vertraging bij de fabrikant door de Corona situatie. Na ontvangst is het toestel geassembleerd en zijn de eerste vliegproeven op
accu’s succesvol uitgevoerd.
Er is een tweede romp aangeschaft om daarin het waterstofsysteem te integreren. De integratie daarvan was eind 2020 vrijwel gereed: er zijn luchtinlaten in de neus aangebracht, en een
uitlaat bovenop. De brandstofcellen zijn in de romp geïnstalleerd, en de tank is onder de romp
bevestigd, voorzien van een aerodynamische fairing. Tot slot is het bestaande systeem om het
waterstofsysteem tijdens de vlucht op de grond te monitoren ingebouwd en geschikt gemaakt
voor 2 brandstofcellen. Het Explosie VeiligheidsDocument (EVD) is opgesteld, en mitigerende
maatregelen, zoals het opstellen van procedures, zijn uitgevoerd.
Bij de eerste grondtesten met het ingebouwde waterstofsysteem is een probleem naar boven
gekomen met oververhitting van de brandstofcellen, mogelijk door een tekort aan luchttoevoer.
De testvlucht op waterstof is uitgesteld tot 2021 door lichte schade na een probleem met de
autopilot. Begin 2021 wordt dan eerst het probleem met de luchttoevoer van de brandstofcellen opgelost.

Knelpunten 2020

Vertraagde levering door de Corona situatie.

Wetensch. publicaties

-

HF.11 SA-07: Moonshot - Unmanned Traffic Management (UTM)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Fokker Aerostructures en KE-Works.
NLR voert ‘moonshotprojecten’ uit als middel om de NLR Drone strategie zichtbaar in de praktijk te brengen. Om
ervoor te zorgen dat de projecten de gewenste impact gaan hebben, zijn validatie in de markt,
31
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concurrentieanalyse en het onderzoeken van partnering essentiële onderdelen van de projectuitvoering. Een van
de Moonshot projecten is gericht op Urban Air Mobility.
Naast aandacht aan Unmanned Aircraft System Traffic Management en Public Acceptance and Environment zal
binnen het KaV programma door NLR worden gewerkt aan UAM Aircraft Technology Advancement daartoe zal
gewerkt worden aan het faciliteren van het testen van grote (>150 kg) onbemande systemen. Dit zal onder andere
gedaan worden voor de Delftse studenten teams van Silverwing en Talaria die aan de GoFly competitie, met als
doel één persoon verticaal te laten opstijgen en ongeveer 20 minuten te laten vliegen, deelnemen. Naast geluid
zijn veiligheid en certificeerbaarheid van geautomatiseerde (en uiteindelijk autonome) systemen een belangrijk
aandachtsgebied.
Resultaten 2020

De NLR USSP gaat voldoen aan state-of-the-art U-space concepten (CORUS) en wil als eerste Uspace oplossing meer mogelijkheden op het gebied van B-VLOS, autonomie en detect-and-avoid
aanbieden. Uiteindelijk ambiëren we een aantrekkelijke oplossing te hebben voor een aantal
verschillende type drone-gebruikers: consumenten, prosumenten, professionals en corporate
industrie. Op deze manier is het lage luchtruim voor iedereen tegen een betaalbare prijs toegankelijk en zien we een dynamische Nederlandse industrie ontstaan.
In 2020 is een state of the art rapport, inclusief varianten van een verdienmodel voor U-space
uitgewerkt.

Knelpunten 2020

Vanwege COVID19 zijn voorgenomen validaties in de buitenwereld in beperkte mate uitgevoerd.

Wetensch. publicaties

-

HF.12 Ultra High Aspect Ratio Wings
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker en KE-Works.
De trend in de luchtvaart is om vleugels steeds slanker en lichter te maker. Dit is positief voor de aerodynamische
Eigenschappen, maar heeft een grote impact op de aero-elasticiteit. De huidige aeroelastische tools zijn
veelal ontwikkeld voor rigide vleugels. Dit is niet meer valide als de vleugel een grote doorbuiging krijgt door
aeroelastische effecten en daarom zal er veel onderzoek en validatie nodig zijn om het uiteindelijke concept te
certificeren.
Er waren in 2020 een aantal lopende voorstellen en projecten voor ultra high aspect ratio wings: Een CS2 voorstel
voor ultra high aspect ratio wings met de TUD en DNW, een flexible wing project met de TUD, Een Garteur project
wat kijkt naar het effect op vlieg dynamische eigenschappen als de vleugel erg flexibel wordt en gesprekken met
Pipistrel over het nieuwe NLR onderzoeksvliegtuig.
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Resultaten 2020

Er is een start gemaakt met onderzoek naar blockchain certificatie van de verlengde Pipistrelvleugels.

Knelpunten 2020

Er is beperkt gewerkt in het Garteur project door vertrek van de betrokken medewerker. Eind
2020 is dit weer opgepakt door een nieuwe medewerker.

Wetensch. publicaties

-
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2.2

Ruimtevaartonderwerpen

Figuur 2.2.1 - NLR ontwikkelt met industrie een geïntegreerde SATCOM antenneoplossing voor drones in opdracht van ESA

Leeswijzer: onder Kennis als Vermogen H. Ruimtevaartsystemen staat een uitgebreidere maatschappelijke context,
aanpak van onderzoek en samenhang van deelprogramma’s beschreven.

2.2.1

Maatschappelijke context

Het gebruik van de ruimte staat (net als AI) centraal in de geopolitieke strijd om technologiemacht. Dit leidt tot
enorme investeringen door zowel publieke als private partijen, zodat de sector als geheel een grote groei doormaakt.
Dat is het geval met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen, onder andere via de EU en de Copernicus en Galileo
programma’s maar ook op het terrein van defensie en veiligheid en op commercieel gebruik van de ruimte.
Toepassingen die gebruik maken van ruimte-infrastructuur zijn kritische bestanddelen van de moderne maatschappij
geworden. Het uitvallen van (delen) van deze infrastructuur zou zelfs maatschappij ontwrichtende gevolgen kunnen
hebben, zoals in het uiterste geval stilvallen van bancaire activiteiten en uitvallen van het elektriciteitsnetwerk. Het
onderzoeksprogramma “Space” ten behoeve van de Topsector High Tech Systemen en Materialen richt zich op de
roadmap Space zoals opgesteld vanuit de topsector HTSM. Recent is de overheid de transitie gestart naar missiegedreven innovatiebeleid.
De topsector HTSM speelt daarin een belangrijke rol, de uitwerking van dit beleid op delen die voor ruimtevaart van
belang zijn geven extra richting aan NLR KvB programma. Twee Kennis en Innovatieagenda’s zijn daarbij relevant: 1)
de KIA Veiligheid en 2) de KIA Sleuteltechnologieën. Deze twee KIA’s, mede ondersteund door het NLR onderzoeksprogramma, bundelen krachten met andere nationale, regionale en/of Europese initiatieven en programma’s, zoals: het
NSO ruimtevaartprogramma, het ESA onderzoeksprogramma, Defensie ruimtevaartprogramma, Justitie & Veiligheid
innovatieprogramma, Invest-NL, EU onderzoeks- en ontwikkelprogramma’s en ook programma’s van de provincie ZHolland, Galileo Services Agency (GSA) de European Defense Agency (EDA).

2.2.2

Aanpak van het onderzoek

De aanpak van het programma “Space” ten behoeve van de High Tech Systemen en Materialen berust op sturing van
Nederlandse industriële ambities die zijn afgestemd in de genoemde HTSM roadmap Space23, KIA Sleuteltechnologie
23

Roadmap space: https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/inline-files/Roadmap%20Space%202017-2021.pdf

33

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Ruimtevaart24 en (concept) KIA Veiligheid “Voor veiligheid in en vanuit de ruimte” 25. Wij verwijzen naar de genoemde
documenten voor betreffende beschrijvingen van industriële ambities.
De aanpak van dit NLR onderzoek berust op volgende mechanismes:
•

Het helpen tot stand komen van een triple-helix waar Nederlandse behoeftes en industriële capaciteit samen
komen. Dit beoogt NLR te doen door:
o

Co-development van nieuwe technologische innovaties gericht op genoemde behoeftes.

o

Kennisbasis (naast expertise ook meetdata, modellen, etc.) waar vanuit de kwaliteit, betrouwbaarheid, en validiteit van ontwikkelingen objectief kan worden aangetoond.

o
•

Fundamenteel onderzoek naar nieuwe architecturen, hardware concepten en software algoritmes.

Spin-in naar de ruimtevaart van potente kennis en technologie die is opgebouwd voor andere toepassingsdomeinen (veelal de luchtvaart).

2.2.3

Impact

Om invulling te geven aan de KIA Veiligheid, missie “Voor veiligheid in en vanuit de ruimte” legt NLR nadruk in haar
onderzoek op:
•

Robuuste Positie, Navigatie en Tijd: de NLR kennisopbouw is erop gericht dat in support van Nederlandse
industriële ambities voldoende expertise aanwezig is voor de specificatie van een geïntegreerde, robuuste
PNT oplossing. En dat NLR ook over expertise, data en modellen beschikt om de kwaliteit en kwetsbaarheid
van huidige en nieuwe systemen te evalueren.

•

Space Situational Awareness: de NLR kennisopbouw is erop gericht dat in support van Nederlandse industriele ambities voldoende expertise aanwezig is over architecturen, hardware concepten en software algoritmes
die nodig zijn voor een SSA sensorfaciliteit inclusief de tijdige distributie van informatie. De kennisbasis stelt
NLR ook in staat om in co-development de noodzaak en haalbaarheid van kritische elementen en nieuwe
concepten aan te tonen.

•

Grondgebonden Situational Awareness: de NLR kennisopbouw is erop gericht dat in support van Nederlandse industriële ambities voldoende expertise aanwezig is voor de specificatie van een “Sensor Data Intelligence Platform” wat nauw aansluit op de behoeftes van betrokken ministeries, op basis van schaalbare architecturen, verregaand gebruik van Artificial Intelligence en nieuwe concepten van operatie. De kennisbasis
stelt NLR ook in staat om in co-development nieuwe concepten en (deel)producten te beproeven.

•

Realisatie unieke, (deels) eigen satelliet capaciteit: de NLR kennisopbouw is erop gericht dat in support van
Nederlandse industriële ambities voldoende expertise aanwezig is over concepten van operatie en (informatie)behoeftes waaruit daartoe gewenste unieke, (deels) eigen satelliet capaciteit geïdentificeerd en ontwikkeld kan worden. De kennisbasis stelt NLR ook in staat om in co-development de haalbaarheid van kritische
elementen aan te tonen.

Om invulling te geven aan de KIA Sleuteltechnologieën legt NLR nadruk in haar onderzoek op:
•

Coöperatieve satellietsystemen inclusief grondsegment en informatieverwerking bieden deze een schaalbare en betaalbaalbare ruimtecapaciteit voor een reeks van toepassingen, waaronder Defensie en Veiligheid.
Deze technologieontwikkeling sluit naadloos aan op de behoefte geformuleerd in de KIA Veiligheid “Realisatie unieke, (deels) eigen satelliet capaciteit”. NLR draagt met zijn kennisopbouw bij aan het tot stand kunnen
komen van een triple-helix waar Nederlandse behoeftes en industriële capaciteit samen komen.

24

MJP Ruimteaart in KIA Sleuteltechnologieén: https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/inline-files/49%20MJP%20Ruimtevaart%20-%20Gebruik%20van%20de%20Ruimte_issue%2029-5-2019.pdf
25 Cocnept KIA veiligheid: https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/inline-files/KIA%20Veiligheid%20-%2020190703.pdf
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•

Vermindering van kosten bij relatief kleine series met hoge kwaliteitseisen. Daarom wordt de ontwikkelcyclus versneld door digitalisering en toepassing van AR/VR en Virtual Testing en worden kosten verminderd
door gebruik van geavanceerde materialen zoals FML en door nieuwe productiemethoden zoals Additive
Layer Manufacturing, Artificial Intelligence (AI) en in-situ Non-Destructive Testing (NDT). Op al deze technologiegebieden heeft NLR geruime kennis opgebouwd, veelal voor toepassingen buiten de ruimtevaart. NLR kan
met doorontwikkeling van kennis spin-in naar de ruimtevaart faciliteren met deze potente technologieën.

Het onderzoek onder HTSM heeft primair tot doel een economisch positieve impact te creëren voor Nederlandse bedrijven (o.a. ISIS, Airbus D&S, Hyperion, T-Minus Engineering, Dawn Aerospace, S[&]T, CGI, ATG Europe, SCN Avatar,
Sobolt, Stellar Space, Thales, LioniX Internationale, Bradford, …) door samenwerking die hun concurrentiepositie op
die manier in stand houden of verbeteren.

2.2.4

NLR-werkzaamheden

HS.1 Robuuste Positie, Navigatie en Tijd
Kennispartners: TNO, CGI, S&T, Skydec
Relaties klanten en gebruikers: Publieke en private instanties zoals politie, brandweer, autonoom vervoer, energie leveranciers, etc.
De activiteiten richten zich op het ontwikkelen van technieken voor het behalen van een robuuste Positie, Navigatie en Tijd (PNT) oplossing. De noodzaak van deze ontwikkeling wordt gedreven door de grote afhankelijkheid van
satelliet navigatie systemen (GPS, Galileo, etc.) voor het berekenen van een PNT, die in de laatste jaren is ontstaan. Denk hierbij aan toepassingen voor transport, autonoom vervoer, telecommunicatie, energie sector en de
financiële sector.
Resultaten 2020

Het NLR richt zich op het ontwikkelen van een concept voor een robuuste PNT oplossing in
omgevingen waar GNSS signalen worden verstoord of mogelijk helemaal wegvallen. De basis
van het concept is GNSS en waar nodig aangevuld met andere navigatie sensoren. Doel is om
een open, modulaire architectuur te ontwikkelen waarbinnen eenvoudig verschillende navigatie sensoren kunnen worden gecombineerd. In 2020 is er een onderzoek gedaan naar sensoren die gebruikt zouden kunnen worden voor het robuuster maken van de PNT oplossing in
stedelijk gebied, zoals Inertial Measurements Units (IMU), satelliet communicatie ontvangers
(Iridium), beelden (e.g. camera), WiFi, 4G/5G en bakens. Daarnaast is bepaald hoe de performance van een PNT oplossing beoordeeld kan worden en wat relevante test faciliteiten zijn.
De activiteiten zijn uitgevoerd in samenwerking met de projecten KvB Logistiek en Mobiliteit
(zie sectie 3.6 LR.1) en Defensie kennisopbouwprogramma Space (sectie 0 DR.4).

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

HS.2 Space Situational Awareness – Classificatie Ruimtevoorwerpen
Kennispartners: TNO, Thales
Relaties klanten en gebruikers: MinDef
Dit betreft technieken voor classificatie en identificatie van ruimtevoorwerpen (m.n. satellieten) d.m.v. radar data
en gebruik van Machine Learning (ML) technieken. Kennis en resultaten uit een PhD traject (ML t.b.v. INSAR) tussen TU Delft – NLR worden hiervoor ingezet. Daarnaast wordt onderzocht hoe informatie hierover in een geclassificeerde omgeving kan worden vastgelegd.
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Resultaten 2020

Geen ontwikkeling vanwege gebrek financiering.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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HS.3 SA-15: Grondgebonden Situational Awareness – Betrouwbare Intel Triggers
Kennispartners: TNO, Airbus, S&T, CGI, Cosine
Relaties klanten en gebruikers: MinDef en MinJenV
Dit betreft de inzet van automatische satelliet dataverwerkings en analyse technieken, inclusief AI voor betrouwbare monitoring en intel triggers (relatie met TOSTI) in nauwe samenwerking met MKB gespecialiseerd in AI. Doel
is om in samenwerking met MKB innovatieve producten/tool/diensten te ontwikkelen t.b.v. demonstratie van
operationele inzet.
Resultaten 2020

Op basis van de initiële systeem architectitectuur vanuit TOSTI-1 is een vernieuwde systeem
architectuur ontwikkeld voor het automatisch verzamelen, processen en analyseren van series van satellietdata. Deze is meer generiek, open en schaalbaar en biedt ondersteuning voor
ondersteuning van workflows.
Daarnaast is er gewerkt aan een framework voor een snellere ontwikkeling van AI detectie
routines door de organisatie van trainingsdata en trainingsresultaten en door de optimalisatie
van hyper-parameters van de AI routines.
Tenslotte zijn er procesmatige activiteiten ontplooid om in samenwerking met de ministeries
en het NLD bedrijfsleven de KIA GGSA plannen verder uit te werken. Een GGSA Plan van Aanpak is geformuleerd en gesprekken worden gevoerd op basis hiervan een PPS te formuleren.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

HS.4 SA-15: Grondgebonden Situational Awareness – SAR Data Processing
Kennispartners: S[&]T, Airbus
Relaties klanten en gebruikers: MinDef en MinJenV
Dit betreft exploitatie van informatie d.m.v. SAR processing technieken. TOSTI biedt alleen exploitatie ondersteuning voor optische beelden, maar SAR wordt commercieel meer beschikbaar met hoge resoluties en wordt in toenemende mate een bron voor het genereren van triggers.
Resultaten 2020

Er zijn geen activiteiten op dit gebied uitgevoerd. Prioriteit is gelegd bij HS.3

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

HS.5 SA-14: Eigen satelliet capaciteit – Coöperatieve Satellietsystemen
Kennispartners: ISIS, Hyperion, Stellar Space, PIPP-stakeholders, TU Delft, ESRE
Relaties klanten en gebruikers: MinDef en commercieel via industriepartners
In dit project wordt aandacht besteed aan 1) thermal management, 2) ranging / time synchronisation, 3) model
based reliability, 4) AI toepassing in Space segment, 5) VLEO mogelijkheden en 6) ontwikkeling kennisnetwerk
Partnerships for Space Instruments & Applications Preparatory Programme (PIPP).
Resultaten 2020
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In samenwerking met ISIS zijn thermische modelleringen van CubeSats en CubeSat-onderdelen
uitgevoerd. Hiervoor wordt de software ESATAN-TMS gebruikt. Een set aan bouwblokken is
gemodelleerd en daarna gevalideerd aan de hand van testen. Dankzij de in 2019 opgebouwde
kennis met het modulair opbouwen van een CubeSat, kunnen de bouwblokken met weinig
moeite aan elkaar gekoppeld worden om tot een volledig CubeSat-design te komen. In 2020 is
tevens een begin gemaakt aan de correlatie tussen meerdere sets aan testdata en simulaties
van verschillende 2U CubeSat configuraties. De correlatie wordt gedaan door het gebruik van
een Blackbox Optimization Method. Het uitgevoerde werk (van 2019 en begin 2020) is
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samengevat in een conference paper.

Figuur 2.2.2 - Modellering van CubeSats
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

“Thermal modelling of CubeSats in ESATAN-TMS: A Modular Approach”, A.K. te Nijenhuis,
H.S.B. Brouwer, M.Jonsson, R.C. van Benthem, E.A. Bloem, en G.J. Vollmuller, International
Conference on Environmental Systems, 2020

HS.6 Vermindering van ontwikkelings- en maakkosten
Kennispartners: ISIS, Hyperion, SCN Avatar, ATG-Europe, Airbus, T-minus, Dawn Aerospace, PIPP-stakeholders, TU
Delft
Relaties klanten en gebruikers: via industriepartners
Dit project richt zich op spin-in naar de ruimtevaart van potente (productie)technologieën (uit vooral de luchtvaart), zoals: CFRP, Additive Manufacturing, Artificial Intelligence, en in-situ Non-Destructive Testing (NDT).
Resultaten 2020

Geen ontwikkeling vanwege gebrek financiering.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

HS.7 Sleutel technologieën - Innovative cooling solutions
Kennispartners: Universiteit Twente
Relaties klanten en gebruikers: LioniX Internationale
Haalbaarheidsstudie van een heat pipe met ‘aan/uit schakelaar’ door middel van “electrowetting”. Kleine satellieten verbruiken vermogen om de elektronica warm te houden. Door middel van een heat pipe met aan/uit schakelaar kan dit vermogen naar nul worden gereduceerd. Een nieuw electrowetting prototype heat pipe wordt door
Lionix gemaakt en door het NLR getest om het principe aan te tonen. De activiteiten voor gepompte koelsystemen
die ook voor ruimtevaart worden ontwikkeld worden beschreven onder Avionicatechnologie.
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Resultaten 2020

Geen ontwikkeling vanwege gebrek financiering.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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3 Kennis voor Beleid: 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.

Luchtruim;

2.

Kennisontwikkeling ondersteunend aan doelstelling van het State Safety Programme (SSP);

3.

Duurzaamheid;

4.

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

5.

Drones;

6.

Ruimtevaarttoepassingen.

Deze indeling geeft weer waar IenW de belangrijkste luchtvaartuitdagingen ziet en prioriteiten legt voor beleidsontwikkeling en –toepassing voor de komende jaren. In overleg met IenW heeft NLR de Kennis voor Beleid- meerjarenprogramma’s 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 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

Luchtruim

Figuur 3.1.1 - Om het aankomende verkeer in het en-route luchtruim, TMA en CTR planmatiger en efficiënter af te handelen wordt in het programma Luchtruim naar meerdere onderwerpen gekeken.
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3.1.1

Maatschappelijke context

Het Nederlandse luchtruim kent vele type gebruikers zoals bijvoorbeeld internationale burgerluchtvaart, militaire
luchtvaart, general aviation, traumahelikopters, lesvliegtuigen en drones. Voor elk type is het gebruik de afgelopen
decennia sterk toegenomen. De beschikbare ruimte in de lucht neemt echter niet toe. Steeds vaker ontstaan daarom
knelpunten tussen het gebruik en de beschikbare ruimte. Tegelijk veranderen de opvattingen in de samenleving over
luchtvaart. Er is meer aandacht voor de nadelige effecten van luchtvaart zoals uitstoot en geluidsoverlast. Een grootschalige herziening van het luchtruim is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen op het vlak van capaciteit, duurzaamheid en efficiëntie.
Voor deze herziening van het luchtruim is het belangrijk te komen tot een nieuw operationeel concept en een nieuwe
luchtruimindeling. Met een nieuw operationeel concept en luchtruimindeling moet toegewerkt worden naar een samenhangend luchtverkeerssysteem, waarbij er op gebied van luchtverkeerleiding planmatiger geopereerd gaat worden waardoor voorspelbare stabiele, meer milieuvriendelijke en efficiënte, verkeersstromen gerealiseerd worden.

3.1.2

De aanpak van het onderzoek

Om op gebied van luchtverkeerleiding te komen tot een nieuw operationele concept is het essentieel om kennis op te
bouwen op gebied van Beter plannen, vaste routes en managen van stromen. De verkeersstromen worden waardoor
meer voorspelbaar, stabiel, milieuvriendelijk en efficiënt.
•

Beter plannen betreft onderwerpen zoals oprekken van de planningshorizon (AMAN, XMAN, DMAN), alternatieve wake turbulence categorieën (RECAT-EU en RECAT-Pairwise), Time Base Separation, Trajectory Based
Operations, gate planning, taxiway planning, outbound planning, runway planning en Multi-airport planning.

•

Op gebied van vaste routes zal kennisopbouw moeten plaatsvinden om te komen tot onder meer vaste naderingsroutes met vast daalprofiel (Low altitude CDO’s en Top of Descent CDO’s), Performance Based Navigation, Dynamische CDO’s (ruimte voor user preferred profielen), 3D vertrekroutes (inzetten realistische snelheid en hoogterestricties) en dynamische toewijzing routes/ flexible use of airspace

•

Voor de opgave managen van stromen is kennisbehoefte naar de rol van de mens (het vak van verkeersleider zal wijzigen door minder individuele vliegtuigen te separeren en meer verkeersstromen te plannen en te
deconflicteren), interval management, synchronisatie van nationale en internationale verkeersstromen en
dynamische prioritering van verkeersstromen.

Technologie ontwikkeling voor een nieuwe operationeel concept in Nederland moet niet alleen in Nederland maar
eveneens in Europees verband plaats vinden. Om de efficiëntie van zowel het Nederlandse luchtruim als het Europese
luchtruim te vergroten, wordt binnen Europa gewerkt aan een Single European Sky (SES). In het SES ATM onderzoeksprogramma (SESAR) werken Europese luchtverkeersleidingsorganisaties (ANSP’s) en luchthavens samen om concrete
oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Deelname van NLR aan SESAR is onderdeel van dit programma
Luchtruim.
In het programma wordt samengewerkt met LVNL, IenW, Schiphol, Eurocontrol en leden van SESAR2020.

3.1.3

Impact

De werkzaamheden binnen het programma Luchtruim dragen bij aan:
•

Klimaat- en milieudoelstellingen: zo veel als mogelijk beperken van de geluidsoverlast voor mensen op de
grond, lager brandstofverbruik van vliegtuigen (en dus een lagere CO2 uitstoot) en verminderde emissies (fijnstof, stikstofoxiden e.d.).
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•

Het verruimen van de civiele capaciteit in het luchtruim en een efficiënter gebruik van het luchtruim ten behoeve van alle luchtruimgebruikers (zoals internationale burgerluchtvaart, militaire luchtvaart, general aviation, traumahelikopters, lesvliegtuigen en drones).

3.1.4

Onderzoeksprojecten

LL.1 SESAR2020 Wave 2 PJ01, Enhanced Arrivals and Departures

2020 - 2022

Kennispartners: NATS, Eurocontrol
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Deelname aan solution "Dynamic E-TMA for Advanced Continuous Climb and Descent Operations and improved
Arrival and Departure Operations". NLR zal zich zal zich concentreren op de implementatie van dynamische routestructuren ter ondersteuning van de synchronisatie van naderend verkeer op Schiphol. Hierbij richt NLR zich
op twee onderdelen:
• De identificatie en karakterisering van de belangrijkste wijze van opereren en operationele eisen t.a.v. bijvoorbeeld planning en het absorberen van vertraging.
• De ontwikkeling en beoordeling van routestructuren en bijbehorende vliegprocedures voor de verschillende wijze van opereren.
Resultaten 2020

In 2020 is samen met Eurocontrol een data analyse uitgevoerd naar de wijze van opereren
van naderend verkeer op een zevental Europese luchthavens. De resultaten van deze data
analyse bevestigen de mogelijkheden om dynamiek te introduceren in naderingsgebieden
met voldoende variabiliteit in additional time (ref. PRU). Dit is een eerste stap om een concept te verkennen waarbij tijdens verkeerspieken naderingsprocedures worden toegepast
gericht op capaciteit, en op andere momenten van de dag, procedures met meer focus op
brandstofefficiëntie en milieuimpact.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.2 SESAR2020 Wave 2 PJ04, Total Airport Management

2020 - 2022

Kennispartners: Schiphol, Heathrow, München, Zurich, Aeroport de Paris, Avinor, COOPANS/LFV
Relaties klanten en gebruikers: Schiphol, IenW
Deelname aan solution “Digital Collaborative Airport Performance Management”. De kennisopbouw betreft het
ontwikkelen van kennis en technologie op het gebied van het managen (plannen en besturen) van de luchthavenoperatie, en de koppeling met het ATM-netwerk. Maar ook het ontwikkelen van kennis en technologie voor
het informeren, beslissen en adviseren van passagiers en luchthavenregisseurs over mogelijke oplossingsrichtingen en procesvoortgang.
Resultaten 2020

Co-funding voor PJ04 niet uit KvB gelden gehaald.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

LL.3 SESAR2020 Wave 2 PJ05, Digital Technologies for Tower

2020 - 2022

Kennispartners: COOPANS/LFV, DLR, DFS, ENAV
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Deelname aan twee solutions:
• Multiple Remote Tower and Remote Tower centre.
• HMI Interaction modes for Airport Tower.
Kennisopbouw op het gebied van multiple remote towers, een ontwikkeling die in de nabije toekomst moet
leiden tot kostenreductie voor kleine en middelgrote vliegvelden (in Nederland: Eelde, Beek, Rotterdam, Lelystad). Het is van belang dat NLR verder betrokken is bij de ontwikkeling van planning en werklast tools ter ondersteuning van verkeersleiders in de simultane afhandeling van vliegvelden. Daarnaast zal er gewerkt worden
40
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aan de ontwikkeling van Augmented Reality en Overlay technieken om de efficiency en veiligheid van toren verkeersleiding te verbeteren.
Resultaten 2020

Co-funding voor PJ05 niet uit KvB gelden gehaald.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.4 SESAR2020 Wave 2 PJ10, Separation Management and Controller Tools

2020-2022

Kennispartners: COOPANS/LFV, DFS, ENAV, DLR
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Deelname aan solution "HMI Interaction modes for ATC centre".
Voor het vergroten van de efficiëntie/veiligheid, verlagen van de werklast en verlagen van de kosten voor training van verkeersleiders (minder Pseudo Piloten nodig) richt NLR zich in
SESAR2020 Wave 2 PJ10 op het ontwikkelen/inzetten van Automatic Speech Recognition.
Er zal gekeken worden naar drie aspecten:
• Ondersteunen clearance conflict detection, radar label maintenance, transfer of control.
• Het mogelijk vervangen van Pseudo Pilots in training simulaties.
• Vaststellen van het effect van Automatic Speech Recognition op de werklast van verkeersleiders.
Resultaten 2020

In 2020 is een bijdrage geleverd aan SESAR Solution 96 Automatic Speech Recognition
(ASR). Samen met partners is een eerste versie van het Technische Validatieplan ontwikkeld. Verder is gewerkt aan het security assessment plan voor ASR, dit zal worden opgenomen in updates van het validatieplan. Ook is samen met partners een eerste versie van de
Technische Specificatie geschreven, hierin staan onder andere de verschillende use cases
van ASR. In 2021 zal de focus verschuiven naar een realtime simulatie van ASR.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.5 SA-07: SESAR2020 Wave 2 PJ13, IFR RPAS

2020-2022

Kennispartners: Leonardo, Eurocontrol
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Deelname aan twee solutions:
• Collision avoidance for IFR RPAS.
• IFR RPAS integration in Airspace Class A to C.
Een van de Nederlandse doelstellingen op gebied van luchtvaart betreft het veilig integreren van drones in het
operationele luchtvaartsysteem. In het kader van dit SESAR2020 Wave 2 PJ13 project wordt er kennis opgebouwd t.a.v. operationele concepten om verkeersleiding te informeren over drone verkeer en hoe te interacteren. Daarnaast wordt er gewerkt aan een model voor minimum sensor performance voor "Detect and
Avoid".
Resultaten 2020

Co-funding voor PJ13 niet uit KvB gelden gehaald.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.6 SESAR2020 Wave 2 PJ18, 4D skyways

2020-2022

Kennispartners: : DLR, COOPANS
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Met behulp van precieze traject voorspellingen (‘Trajectory predictor – TP’) kan de luchtruimcapaciteit optimaal benut worden, aangezien er kleinere veiligheidsmarges in de planning nodig zijn. Bovendien verbetert de
efficiëntie door verminderde ATC werklast, en verhoogt de voorspelbaarheid. Dit kan ook kost reductie tot gevolg hebben, wanneer meer vliegtuigen met minder ATC FTE afgehandeld kan worden, en voor de
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luchtvaartmaatschappijen om hun aankomst en vertrektijden nog beter op elkaar af te stemmen. NLR gaat binnen dit project bijdragen om hoge resolutie weer inputs te gaan gebruiken binnen de TP, in het bijzonder zal
NLR een rol hebben bij het valideren van een nieuw ontwikkelde TP. Weerdata wordt omgevormd en vertaald
naar ‘Adverse Weather Areas’, met bijhorende limieten, buffer zones en voorspelde verplaatsing en ontwikkeling. Procedures om proactief gebruik te maken van deze AWAs door de controllers zullen onderzocht worden.
Resultaten 2020

Initiële ontwikkelingen voor het conflictalgoritme tussen onweerzones en vliegtuigen
zijn van start gegaan. Ook een initiële aanzet is gebeurd voor de HMI en het tonen
van de AWA info op het controllerscherm in NARSIM – toewerkend naar realtime simulaties in 2021.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.7 SESAR 2020 Wave 2 VLD03 – Improving Runway Throughput In One Airport

2020-2022

Kennispartners: : NATS, EUROCONTROL, LFV, Heathrow, Zurich, Austrocontrol, DLR
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Kennisopbouw op gebied van:
• Time based separation
• RECAT-EU
• RECAT-Pairwise
• Minimum Radar Separation (MRS) kleiner dan 3 nm
• Verkleinen Runway Occupancy Time (ROT)
door de ATCo te voorzien van support tools. De bovenliggende doelstelling is om deze concepten voor Schiphol
toe te passen voor landende en vertrekkende vliegtuigen op convergerende start- en landingsbanen tijdens
piekuren.
Resultaten 2020

Het project is formeel op 1 april van start gegaan. NLR is overall coördinator en heeft de
kick-off, en diverse technische- en management gerelateerde sessies georganiseerd. Tevens werd de voortgang eenmalig formeel aan de SESAR Joint Undertaking (SJU) gerapporteerd in oktober. Het belangrijkste doel en resultaat was echter de oplevering van de eerste versie van het Demonstration Plan (DEMOP), in oktober. Hierin zijn alle voorziene demonstraties in een eerste opzet opgesteld. Aan dit plan zal in 2021 verder worden gewerkt
op het gebied van Safety-, Security- en Human Performance aspecten en het zal worden
geactualiseerd en gepreciseerd.

Knelpunten 2020

Door de (financiële) impact van Covid-19 hebben partners Airbus, Zurich Airport en SKYGUIDE aangegeven niet te kunnen voldoen aan hun geplande demonstratiedoeleinden
waar ook NLR ondersteunend betrokken bij zou zijn. Partner Airbus gaat zelfs geheel uit
het project stappen. Er is tot ongeveer einde van het jaar bezien of deze situatie nog ten
goede zou kunnen keren. Dit is niet het geval gebleken. Er is tevens samen met de SJU
naar een mitigatie gezocht voor de voorziene demonstratie op Zurich Airport. Het lijkt mogelijk om de bijbehorende SESAR demonstratiedoelen gekoppeld aan Operational Improvement AO-0337 (Increased Runway Throughput based on local ROT characterization (ROCAT)), na wat inhoudelijke aanpassingen, ook binnen de Heathrow Airport demonstraties
te kunnen opnemen. Dit zal in 2021 nader worden uitgewerkt en formeel gemaakt worden
middels een contractaanpassing. Wel blijven partners SKYGUIDE en Zurich Airport samen
met o.a. EUROCONTROL en NLR werken aan de zogeheten ‘pre-deployment’ aspecten van
hun voorziene demonstratietechnologie/concept. Daarmee blijft de assisterende rol van
het NLR in dit werk zeer waarschijnlijk behouden.

Wetensch. publicaties

-

LL.8 Ground Based Interval Management
Kennispartners: KLM, LVNL
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
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Ground-Based Interval Management is een stepping stone naar Flight deck Interval Management (FIM) op
Schiphol. Het idee is Ground-Based Interval management te ontwikkelen en in te zetten voor vliegtuigen, die
(nog) niet IM-equipped zijn, om deze beter te accommoderen op vaste naderingsroutes.
Resultaten 2020

In 2020 is een fasttime simulatie uitgevoerd m.b.t. systeemondersteuning voor verkeersleiders. Dit betreft snelheidsadviezen om runway throughput (capaciteit) te verbeteren op
vaste naderingsroutes met geleidelijke introductie van FIM. Eén van de grotere uitdagingen is om het aantal snelheidsadviezen beperkt te houden en tegelijkertijd een aanzienlijke throughput te realiseren. De resultaten laten zien dat GBIM goed ondersteunend kan
zijn aan FIM met slechts een beperkte toename van de hoeveelheid voice communicatie
van de verkeersleiders. Vervolgonderzoek is nodig naar acceptatie en draagvlak onder verkeersleiders.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.9 Oprekken van de planningshorizon

(2020)

Kennispartners: LVNL
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Transitie naar werken op basis van het SESAR-concept vraagt om planmatige afhandeling van vluchten, over
het gehele trajectory. Er ligt al een basis in AMAN-achtige toepassing, deze zijn echter over het algemeen
slechts binnen een beperkte afstand van de aankomstluchthaven. In het geval van Schiphol is deze horizon ongeveer 14 minuten voor de IAF, ofwel circa 110NM van Schiphol. Los van deze (toekomstige)behoefte, is er
vandaag de dag al voldoende motivatie te vinden om de planningshorizon te willen oprekken. Een planning die
eerder wordt vastgesteld zal leiden tot een eerder inzicht in mogelijke (negatieve) vertraging, waardoor beïnvloeding van vluchtprofielen eerdere kan plaatsvinden en zo op een efficiëntere manier vertraging opgevangen
kan worden. Ook zal er eerder gepland kunnen worden met baangebruik, gatetoewijzing en daarmee de voorspelbaarheid in het tactische domein verder toenemen.
Resultaten 2020

Halverwege 2020 heeft het project een re-scope ondergaan om het onderzoek op de korte
termijn beter te laten aansluiten op de implementatiestrategie van vaste naderingsroutes
(VNR). Een van de nadelen van het opzetten van een VNR ATM systeem in de Schiphol
TMA is dat tactische oplossingen om een hoog verkeersaanbod te verwerken, zoals debunching en delay absorption, moeten worden verplaatst naar de ACC sectoren om zo een hogere aanleveringsnauwkeurigheid op de IAF te realiseren. Om deze technieken planmatig
uit te voeren is er een voorstel gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is om in het Nederlandse luchtruim een beperkt aantal vaste routes (doglegs) in het gebied tussen de FIR
en TMA te leggen (i.e. ACC).
Door een analyse van de historische vluchten van ACC Sector 1 en de TMA is een inschatting gemaakt van de benodigde vertraging dat moet worden weggewerkt. Dit ligt rond de
1-3 min, afhankelijk per vliegtuigtype. Daarnaast is er een interview gedaan met een operationele expert van de LVNL (ACC verkeersleider) om het concept en de eerste set resultaten te bespreken. Vervolgens zijn er in AirTOp simulaties gedraaid waarbij er voor ACC
Sector 1 werd onderzocht of de dogleg implementatie een haalbaar concept is om de benodigde vertraging weg te werken. Een eerste set conclusies toont aan dat het concept
haalbaar is en dat de doglegs ontworpen voor ACC Sector 1 rond de 2 min aan vertraging
gestructureerd kunnen wegwerken.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.10 3D vertrekroutes

(2020)

Kennispartners: LVNL
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Kennisopbouw gebaseerd op het ontwikkelen van een ontwerpmethode voor vertrekroutes die 3-dimensionaal gedefinieerd zijn, i.e. zowel lateraal als verticaal, waarbij een set aan hoogte- en snelheid constraints
43

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

ervoor moet zorgen dat er een conflictvrije continue operatie met een kruisende vaste naderingsroute gerealiseerd kan worden.
Resultaten 2020

Een data analyse van uitgevoerde fasttime simulaties, waarbij er uitsluitend naar vliegtuig
klimperformance is gekeken, concludeerde wat de meest geschikte 3D vertrekroute is
voor SID’s vanaf RWY 36R richting ACC Sector 2. Een analyse van 3-dimensionale vertreken naderingsbuizen maakt visueel inzichtelijk dat er mogelijk conflicten ontstaan voor bepaalde daalhoeken wanneer de VNR een continue daaloperatie (CDO) heeft.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.11 Vaste naderingsroutes / Low altitude CDOs

(2020)

Kennispartners: KLM, LVNL
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Vaste naderingsroutes (VNR) zijn een zeer belangrijk bouwsteen in het Voorkeursalternatief (VKA) van het
Programma Luchtruimherziening. Het onderzoek richt zich op onderzoeksvragen m.b.t. de combinatie van
vaste naderingsroutes en continue daalprofielen ofwel Continuous Descent Operations (CDO) in het naderingsluchtruim.
Resultaten 2020

In 2020 zijn een tweetal activiteiten uitgevoerd. In de eerste plaats is, na de uitbraak van
de Corona pandemie, een mini-NARSIM (NLR ATC Research Simulator) opstelling gerealiseerd bij LVNL en hebben LVNL verkeersleiders hiermee een eerste kruispuntenanalyse
uitgevoerd voor vaste naderingsroutes en vaste vertrekroutes in de Schiphol TMA, inclusief verkeerstromen vanuit het Zuidoosten. In de tweede plaats is een fasttime simulatie
uitgevoerd naar het effect van verschillende daalhoeken op vaste naderingsroutes. De simulaties zijn afgerond, de analyse loopt nog.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.12 PBN implementatie

(2019 - 2020)

Kennispartners: Min. IenW, LVNL, Ministerie van Defensie, KLM
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW, Ministerie van Defensie, KDC, KLM, CHC Helicopters, Transavia
Op internationaal niveau is afgesproken over te gaan op Performance Based Navigation (PBN) voor alle vliegvelden met instrument naderingen. De invoering hiervan en de uitfasering van conventionele navigatiehulpmiddelen vergt goede coördinatie tussen de verschillende stakeholders en omringende landen. Binnen de
Task Force PBN worden de ontwikkelingen gerelateerd aan PBN voor Nederland besproken en worden de internationale ontwikkelingen op dit gebied gevolgd. Hierbij worden strategische beslissingen gemaakt met betrekking tot invoering van PBN procedures en uitfasering van conventionele navigatiehulpmiddelen binnen
Nederland.
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Resultaten 2020

Nederland is bezig met het invoeren van Performance Based Navigation op alle vliegvelden, en dit proces wordt gevolgd en begeleid vanuit de Performance Based Navigation
taskforce waarin naast LVNL, overheid en operators ook NLR deelneemt. De PBN taskforce heeft afgelopen jaar opnieuw een aantal vergaderingen gehouden, waarbij NLR de
notulen verzorgd. Daarnaast is meegewerkt aan de update van de PBN roadmap en het
transitieplan vanuit LVNL, en zijn de transitieplannen van omringende landen geanalyseerd. Ook de internationale ontwikkelingen op het gebied van PBN worden gevolgd vanuit publicaties en de Eurocontrol RAISG en Navigation Sub Group. In het vierde kwartaal
zijn een aantal animaties en visualisaties voorbereid en uitgevoerd om het uitvoeren Tbar nacht-naderingen naar EHAM te verduidelijken.

Knelpunten 2020

Als gevolg van de corona ontwikkelingen is het merendeel van de vergaderingen door
middel van videoconferencing uitgevoerd.

Wetensch. publicaties

-
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LL.13 Impact van VNRs, RECAT, etc. op hinder

(2020)

Kennispartners: LVNL, IenW
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Kennisopbouw waarbij er werd gekeken naar de geluidbelasting en emissies voor vaste naderingsroutes in
combinatie met verschillende daalprofielen, waaronder getrapte daalprofielen en continue daalprofielen met
daalhoeken variërend tussen de 2 en 3 graden.
Resultaten 2020

Een data analyse van uitgevoerde fasttime simulaties resulteerde wat de relatieve verschillen in geluidbelasting en emissies zijn van de VNR ARTIP1X met verschillende SDO en
CDO profielen ten opzichte van een baseline referentie scenario afkomstig uit een analyse van historische radar tracks voor vluchten vanaf IAF ARTIP naar Schiphol RWY36R. De
resultaten zijn gevisualiseerd in “delta” plots om de relatieve verhoging/verlaging in geluidbelasting snel inzichtelijk te maken. Deze methode van visualiseren maakt het snel inzichtelijk wat de relatieve geluidimpact is tussen toekomstige scenario’s en een historisch
referentie scenario.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.14

Runway planning

(2019 - 2020)

Kennispartners: LVNL, KLM
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
In dit project wordt onderzocht wat het beste moment is voor een baanwisseling ofwel het overgangsmoment van in-naar outbound piek en andersom, gebaseerd op de beste verdeling inbound/outbound en alle
geldende randvoorwaarden, zoals het preferentieel baangebruikssysteem. Door het ontbreken van tijdige
up-to-date planningen van vluchten (zowel inbound als outbound) gebeurt dit nu op basis van onvolledige
informatie. Runway planning is op deze manier minder stabiel dan wanneer op basis van de juiste informatie langer van tevoren een overgangsmoment bepaald wordt. Een stabiel overgangsmoment voor de baanwisseling maakt het mogelijk de planningshorizon van AMAN en DMAN/CDPSP op te rekken.
Resultaten 2020

In de afgelopen jaren is een software-systeem ontwikkeld dat het baanwisselmoment
berekent op basis van preferentietabellen, vluchtplannen en weersinformatie. Deze
software of overgezet om te kunnen draaien op een laptop, zodat het beter toegankelijk
is en het onderhoud eenvoudiger is. Documentatie rondom verwacht baangebruik is opgepakt met in eerste instantie een document dat een visie geeft op hoe een verder geautomatiseerd verkeersleidingsysteem gebruik kan maken van een module voor verwacht baangebruik.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.15 UTM/RPAS integratie in luchtruim

(2019 - 2020)

Kennispartners: IenW
Relaties klanten en gebruikers: LVNL
The project UTM/RPAS integratie in luchtruim focused on creating a 4 year action plan for the Ministry of
IenW to implement U-space in The Netherlands, enabling drone operations to take place. Throughout talks
with experts and stakeholders, the project team identified the topics that need to be addressed in order to
enable U-space in The Netherlands. These topics were englobed in 3 major categories: airspace management,
CIS and architecture, and U-space services. The U-space project plan for the implementation of U-space in
The Netherlands created a timeline, budget, and action list that will support the ministry in their aim of enabling drone operations.
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Resultaten 2020

The result of the project was a 4 year action plan for the Ministry of IenW to implement
U-space in The Netherlands, which outlines the actions to be taken, the responsible parties, the budget, and a roadmap for the implementation.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.16 Security management in ATM

(2019 - 2020)

Kennispartners: NEASCOG
Relaties klanten en gebruikers: IenW
Security management in ATM kijkt naar cyber-security aspecten van de ATM operatie in het algemeen, dit
omvat (a) de Air Navigation Service Provider met alle grondsystemen en communicatiekanalen daartussen en
met externe operationele partijen zoals luchthavens en luchtvaartmaatschappijen (vooral met vliegtuigen),
(b) luchthavens en (c) vliegtuigen/luchtvaartmaatschappijen.
Resultaten 2020

In 2020 is deelgenomen aan een aantal Europese werkgroepen waaronder NEASCOG, in
deze werkgroep is een update gemaakt van de brede ATM risk assessment van NEASCOG.
Verder is in SESAR PJ10 een eerste aanzet gemaakt met het security assessment plan
voor Automatic Speech Recognition

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.17 Mens in nieuw ops concept

(2019 - 2020)

Kennispartners: MUAC, LVNL, TUDelft L&R, Luchtruimherziening, Defensie
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, MUAC, IenW
De mens is een belangrijke schakel in het huidige Air Traffic Management (ATM) systeem en zal in de toekomst ook een rol blijven spelen. Het vak luchtverkeersleiding zal veranderen van de hoge mate van tactische
afhandeling en besluitvorming in het huidige ATM systeem naar meer planmatig afhandelen van verkeer met
toenemende technologie en automatisering. Aan de andere kant blijft de prestatie van de mens essentieel
om adaptief en snel te reageren op verstoorde en complexe situaties. In de groei naar het nieuwe operationeel (OPS) concept is het essentieel dat de mens continu meegroeit in de veranderende operatie en in veranderende of nieuwe competenties en functies. Om een gemoderniseerd en veerkrachtig operationeel concept
te ontwikkelen en daarnaar toe te groeien is een integrale aanpak essentieel.
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Resultaten 2020

In 2019 is een raamwerk opgesteld, zijn trends geïdentificeerd en is een visie ontwikkeld
(beschreven in NLR-TR-2019-468 (Schuver, 2020)). In mei 2020 werd dit gepresenteerd
aan de sector (zijnde de LVNL, MUAC, Ministerie van Defensie, Ministerie I en W, en programma Luchtruimherziening) in een online workshop. Het idee achter deze kennisdeling
was dat door het delen van deze kennis met de sector en met hen hierover in gesprek te
gaan dit onderwerp binnen de sector meer zou gaan leven. In deze workshop werden
stellingen gepresenteerd waarop stakeholders gevraagd werd te reageren en werd gevraagd wat mogelijk interessante onderwerpen zouden zijn voor vervolg van deze studie.
De vervolg werkzaamheden in 2020 bestonden uit het nader onderzoeken van invalshoeken ten aanzien van automatiseringsstrategie of -visie: theorie die kan bijdragen aan het
ontwikkelen van een strategie of -visie. Dit bleek aan te sluiten bij de aanpak van MUAC.
Deze theoretische invalshoeken in combinatie met de manier waarop MUAC dit toepast
in hun onderzoeksagenda werd aan de sector gepresenteerd in een online workshop.
Deze werd op 16 december georganiseerd door het ministerie en NLR, waarbij MUAC als
gast-spreker optrad.

Knelpunten 2020

Door de pandemie werd de eerste workshop uitgesteld en vervolgens online gehouden.
Het uitstel maakte dat de vervolgwerkzaamheden wat later startten dan gepland. Beide
workshops werden uiteindelijk online gehouden. Afgezien van enig aanpassingsvermogen
heeft dit niet tot extra moeilijkheden geleid.

Wetensch. publicaties

-
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LL.18

Deelname aan ICAO ATMRPP

(2019 - 2021)

Kennispartners: LVNL
Relaties klanten en gebruikers: ICAO, EUROCONTROL, KLM, LVNL, Schiphol Group
Dit onderwerp betreft deelname door het NLR namens Nederland aan het ICAO Air Traffic Management
Requirements And Performance Panel (ATMRPP).
Resultaten 2020

In 2020 is deelgenomen aan achttien teleconferenties van ATMRPP, waarin de nadruk
lag op afronding van FF-ICE/R1 en ontwikkeling van FF-ICE/R2. Er zijn updates van de
Master Definition List gemaakt en de bijbehorende Excel macro’s zijn uitgebreid. Er is
bijgedragen aan de ad-hoc werkgroep “Flight Plan Definitions” ten aanzien van de verificaties (van het consistent gebruik) van de herziene definities van het begrip “flight plan”
(ofwel “FPL”). Er zijn twee teleconferenties van werkgroep ATMRPP-NL gehouden,
waarin de nadruk lag op de plaats van FF-ICE in de Aviation System Block Upgrades, de
verdere ontwikkeling van FF-ICE in ATMRPP en de reactie van sommige stakeholders op
de meest recente versie van FF-ICE/R1, vooral ten aanzien van de verantwoordelijkheid
voor distributie van het vluchtplan. In het NLR-team is Dr. Emmanuel Sunil opgevolgd
door Ing. Stefan Meeuwissen.
• Voorbereiding van en deelname aan achttien online ATMRPP-bijeenkomsten in
2020.
• Aanvullen en onderhouden van de Master Definition List.
• Deelname aan de ad-hoc werkgroep “Flight Plan Definitions”.
• Twee online bijeenkomsten van werkgroep ATMRPP-NL.

Knelpunten 2020

•
•

Wetensch. publicaties

-

Fysieke bijeenkomsten waren onmogelijk wegens de COVID-19 pandemie.
Ontwikkeling van FF-ICE is ernstig vertraagd door de COVID-19 pandemie.

LL.19 SESAR2020 Exploratory Research - CREATE

(2020 – 2022)

Kennispartners: Uniparthenope, CIRA, UPC, ARIANET, FMI
Relaties klanten en gebruikers: Min. IenW, LVNL
Deelname aan een SESAR consortium waarin er onderzoek wordt gedaan om innovatieve procedures in ATM
te ontwikkelen die de milieu- en klimaateffecten van luchtvaart reduceren, waarbij deze procedures meer
robuust zijn tegen weersomstandigheden. Hierbij wordt er samengewerkt met verschillende partijen die gespecialiseerd zijn in meteorologie, geavanceerde weersvoorspellingen, en klimaatimpact analyses.
Resultaten 2020

Binnen het consortium zijn er concepten bedacht die geschikt zijn voor vliegprofielen in
de TMA en en-route. Hierbij is ook bekeken wat voor route optimalisatiemogelijkheden
er zijn. Deze concepten worden in 2021 verder uitgewerkt.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LL.20 SESAR2020 (Exploratory Research) INVIRCAT, Investigation of IFR RPAS
Control in Airports and TMA

(2020 – 2022)

Kennispartners: DLR, CIRA, EUROCONTROL, ISDEFE, ISSNOVA, DEEPBLUE
Relaties klanten en gebruikers: Min. IenW, LVNL
Het onderzoek kijkt naar integratie van Instrument Flight Rules (IFR) Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)
operaties in het ATC proces op luchthavens en in de Terminal Manoevring Area (TMA). NLR gaat zich richten
op verbeteringen in de communicatie tussen remote pilot en RPAS door o.a. grond-grond communicatie. De
achterliggende kennisvraag is: wat is het effect van vertraging in de communicatielijnen tussen een remote
pilot en een RPAS op de luchthaven op de werklast van de verkeersleider en de piloot? Er wordt met name
ook gekeken naar mogelijke alternatieve communicatiemethoden. Hierdoor zouden operationele problemen
kunnen worden voorkomen en de efficiëntie van de operatie worden verhoogd.
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Resultaten 2020

De Concept Outline en Use Cases zijn ontwikkeld. Parallel aan het werk voor de Use Cases
heeft het NLR een kick-off meeting gehouden voor het WP Simulations. Verder zijn eerste
validatiedoelen voor de simulaties opgesteld.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

Poster presentatie en een paper met samenvatting van de onderzoeksdoelen voor de SESAR Innovation Days in december 2020, DLR, Braunschweig/Germany.
INVIRCAT – Investigating IFR RPAS Control in Airports and TMA
P. Lanzi, D. Taurino, G. Schwoch, R. Geister, E. Filippone, L. Bellesia, G. Duca, J. Teutsch,
M. Gómez Plaza. https://elib.dlr.de/139235/
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3.2

Kennisontwikkeling ondersteunend aan doelstelling
van het State Safety Plan (SSP)

Figuur 3.2.1 - Wet runway testen met de Citation

3.2.1

Maatschappelijke context

Het voornaamste veiligheidsdoel dat IenW zich stelt is géén vermijdbare fatale ongevallen in de commerciële luchtvaart. Dit betreft alle burgerluchtvaart met Nederlandse luchtvaartuigen, op Nederlandse luchthavens, in het Nederlandse luchtruim en met door Nederlandse bedrijven onderhouden luchtvaartuigen. Het aantal fatale ongevallen in de
commerciële luchtvaart is laag. Met de term ‘geen vermijdbare’ wordt het belang onderstreept van het analyseren
van voorvallen, incidenten en ongevallenonderzoeken, goede informatie-uitwisseling en professioneel toezicht.
Voor de kleine luchtvaart is het veiligheidsdoel géén fatale ongevallen in de kleine luchtvaart waarbij luchtvaartuig,
uitrusting of training een rol hebben gespeeld (interne veiligheid) en geen doden of gewonden op de grond (externe
veiligheid). In het kader van het internationale luchtvaartveiligheidsbeleid wordt gebruik gemaakt van een risicohiërarchie. In de commerciële luchtvaart is sprake van passagiers die tickets kopen en verder geen enkele invloed op de
vlucht of beheersing van de risico’s kunnen uitoefenen. Deze moeten erop kunnen rekenen en vertrouwen dat zijn de
veiligheid op de best mogelijke manier is gewaarborgd. Binnen het beleid en de regelgeving voor de kleine luchtvaart
ligt de nadruk meer op de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om de risico’s te beïnvloeden. Dit verklaart
het verschil in de beleidsdoelen voor de commerciële luchtvaart en de kleine luchtvaart
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3.2.2

De aanpak van het onderzoek

Het State Safety Programme (SSP) beschrijft de samenhang tussen bestuur, toezicht en luchtvaartorganisaties. Het SSP
beschrijft daarmee de manier waarop het veiligheidsmanagement voor de burgerluchtvaart in Nederland 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 programma is er op gericht om kennis te ontwikkelen zodat daarmee de overheid en sector partijen ondersteund worden om de veiligheidsdoelen zoals die in het SSP staan te bereiken.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Actualisering veiligheidsbeleid: het opbouwen van kennis om de Nederlandse overheid te ondersteunen bij
het actualiseren van het Nederlandse veiligheidsbeleid.
2. Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL): versterking van de analysemethoden, het automatiseren van
analyses, verbeterde visualisatie van resultaten. Maar ook aan positionering van ABL en taakverdeling tussen
ABL en de sector partijen.
3. Monitoren, analyseren en rapporteren van integrale veiligheid:
a. achterhalen van de praktische ervaringen, voordelen en beperkingen om goed gebruik van data te
maken en de harmonisering van de kaders waarbinnen risico afwegingen gemaakt worden, teneinde
een effectieve werking en monitoring van geïntegreerde veiligheidssystemen te realiseren
b. kennis opbouwen om de transitie van de systemen succesvol te laten verlopen
4. Veiligheidsanalyse, veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur:
a. kunnen volgen van ontwikkelingen op het vlak van de veiligheidscultuur en het veiligheidsmanagement in organisaties en het kunnen duiden van de consequenties voor veiligheid en (uiteindelijk)
voor beleid en toezicht.
b. methoden beschikbaar maken waarmee het mogelijk is om ook voor complexe scenario’s en technologie, objectieve veiligheidsafwegingen te kunnen maken.
5. Externe veiligheid met betrekking tot de luchthaven en stedelijk gebied: het realiseren van een up-to-date
externe veiligheidsmodel om luchthavens en overheden te ondersteunen. ,
De programma onderdelen zijn direct gekoppeld aan de prioriteiten van de overheid. Samenwerking vind plaats met
de overheid zelf, maar ook met Europese partners, vooral bij de onderwerpen 3 en 4.

3.2.3

Impact

De onderzoeken dragen bij aan een grotere vliegveiligheid op de volgende manieren:
• Voor de overheid:
o een proactieve houding t.a.v. nieuwe internationale regelgeving, of veranderingen die leiden tot
nieuw overheidsbeleid
o een ABL dat haar taak beter kan uitvoeren , door te beschikken over goede analyse technieken, verrijkte data en betekenisvolle themastudies
o verbeterde modellen om externe veiligheid te kwantificeren, bijvoorbeeld ook t.a.v. drones in stedelijk gebied.
• Voor de overheid en sector:
o objectieve, kwantitatieve methoden om veiligheidsniveaus en veiligheidseffecten inzichtelijk te maken
• Voor de sector:
o praktische inzichten en best practices m.b.t. integraal risicomanagement, alsmede een kennispartner die in staat is te ondersteunen bij integraal risicomanagement
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o

•

een voor de sector beschikbare kennispartner waar het gaat om de implementatie van een goede
veiligheidscultuur
Voor de overheden en luchthavens,
o nieuwe inzichten waarmee de risico’s op runway excursion ongevallen gereduceerd kunnen worden.

3.2.4

Onderzoeksprojecten

LS.1 Actualisering veiligheidsbeleid

2018 - 2021

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Doel is het ondersteunen van de Nederlandse overheid bij het actualiseren van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Onderwerpen als interactie tussen safety en security, windturbines en luchtvaartveiligheid komen aan bod
Resultaten 2020
.

Er zijn vliegproeven uitgevoerd in het zog van windturbines, om te komen tot criteria m.b.t.
luchtvaartveiligheid. De resultaten zijn vastgelegd in een NLR rapport en geven uiteindelijk
duidelijke criteria m.b.t. de plaatsing van windturbines in de buurt van vliegvelden.
NLR heeft deelgenomen in werkgroepen van EASA, Eurocontrol, de Flight Safety Foundation
Een brede verkenning van safety issues als gevolg van de elektrificatie van de luchtvaart is
gestart. Rapportage volgt in 2021
NLR ontwikkelt een ‘Drone Operational Repository for SafEtY’ (DORSEY) voor het verzamelen en analyseren van data van drone operators.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties:

NLR-CR-2020-106 “Trial wake turbulence effects behind wind turbines, Flight Test Results
Meegewerkt aan de totstandkoming van “European Action Plan for the Prevention of Runway Excursions”, uitgegeven door Eurocontrol en de Flight Safety Foundation
Een concept rapport over ‘Drone Operational Repository for SafEtY’ (DORSEY), is ter review
aangeboden aan IenW

LS.2 Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL)

2018 - 2021

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: ABL
Doel is om de werking van ABL te verbeteren. Hiervoor kan gedacht worden aan versterking van de analysemethoden, het automatiseren van analyses, verbeterde visualisatie van resultaten. Maar ook aan positionering van
ABL en taakverdeling tussen ABL en de sector partijen.
Resultaten 2020

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het toepassen van text mining technieken t.b.v. de analyse van ongevallen en incidenten rapporten. In eerste instantie is een
model gemaakt dat in staat is om rapportages te classificeren. Hierbij is geëxperimenteerd
met zowel supervised als un-supervised technieken.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LS.3 Monitoren, analyseren en rapporteren van integrale veiligheid

2018 - 2021

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Een ISMS (Integraal Safety Management Systeem) integreert de veiligheidsmanagement systemen van verschillende stakeholders rond een luchthaven. IRM (Integrated Risk Management) beoogt het samenbrengen van verschillende risicodomeinen in één managementsysteem binnen één organisatie.
De kennisontwikkeling richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met de ontwikkeling, implementatie van en
het toezicht op systemen voor integraal risico management.
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Resultaten 2020

Voor het ondersteunen van veiligheidsanalyses op landelijke schaal is onderzoek gedaan
naar de databronnen en algoritmes die hiervoor gebruikt kunnen worden. Naast identificeren van bronnen is ook bekeken hoe data verrijkt kan worden en welke mogelijkheden het
toepassen van machine learning technieken brengen.
Voor Schiphol is een praktische case uitgewerkt om op basis van grondradar data niet-nominale situaties te detecteren op de luchthaven en dus proactief risico’s te kunnen identificeren.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

NLR-TR-2020-379, “Data voor de Nationale Veiligheidsanalyse (NVA). Onderzoek naar databronnen, verrijkingen en machine learning toepassingen voor de NVA.

LS.4 Veiligheidsanalyse, veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur

2018 - 2021

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Hiervoor zal gewerkt worden aan het beschikbaar komen van simulatiemiddelen. Tevens richt kennisontwikkeling zich op de ontwikkeling van een database met analyse tools en grafische front-ends waarmee operationele,
verrijkte data toegankelijk wordt voor objectieve veiligheidsanalyse, trend analyse en onderbouwing van aeronautical studies
Resultaten 2020

Belangrijkste ontwikkelingen betroffen onderzoek naar veiligheidscultuur in de kleine luchtvaart en integraal risicomanagement. Het laatste onderzoek betrof het opmaken van de
best practices en ervaringen bij verschillende organisaties met het invoeren van integraal
risico management. De resultaten worden gerapporteerd in 2021. Voor het onderzoek naar
veiligheidscultuur in de kleine luchtvaart is ingezoomd op de mogelijkheden van gedragsverandering. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport.

Knelpunten 2020
Wetensch. publicaties

NLR-TR-2020-523. Veiligheidscultuurverandering in de kleine luchtvaart, de koppeling tussen
psychologische mechanismes van gedragsverandering en karakteristieken van de kleine
luchtvaart

LS.5 Externe veiligheid m.b.t. de luchthaven en stedelijk gebied (2018 - 2021)
Kennispartners: FAA
Relaties klanten en gebruikers: Hierbij wordt specifiek gekeken naar terugdringen van de runway excursion ongevallen, door het opbouwen van
kennis over van baanstroefheid
Daarnaast wordt ingespeeld 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, worden modellen ontwikkeld ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.
Resultaten 2020
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Ongevalgegevens van take-off overshoot en aanvullende landing undershoot (op grotere afstanden) zijn verzameld, geanalyseerd en beoordeeld voor relevantie van modellering externe veiligheid. In 2020 zijn statistische modellen afgeleid. Deze modellen maken gebruik
van de karakteristieken van de luchthaven en operatie die modelmatig worden uitgedrukt in
verschillende afhankelijke variabelen waarmee de kans van overshoot en undershoot worden beschreven. Dit soort analyses wordt op termijn gebruikt om externe veiligheidsrisico’s
te berekenen.
Verder is een EV-risicomodel voor luchthavens aangepast voor en-route risico van drones.
Specifiek aandacht voor het fly-away event. Dit concept is uitgewerkt in het bestaand risicomodel en proefberekeningen zijn gedaan.
Tenslotte is onderzoek gedaan naar methoden voor het meten van baanstroefheid. Dit is
een uitgebreid activiteitenprogramma, waarin in dit jaar geëxperimenteerd is met
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meetapparatuur voor het meten van micro textuur. Verdere validatie is echter nog noodzakelijk o.a. met vliegtuigmetingen en metingen aan meerdere landingsbanen
Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

“Third party risk modelling of Unmanned Aircraft System operations, with application to parcel delivery service”, aangeboden aan Journal of Reliability Engineering and System Safety
Publicatie “Wet runway braking performance” is ingediend bij de Journal Of Aircraft
NLR rapport : TR-2020-490: Further analysis of runway micro texture characteristics using a
British Pendulum tester and surface laser scanner

LS.6 Helikopterveiligheid (2010 - )
Kennispartners en relaties klanten en gebruikers: 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.
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, harmonisatie, onderzoek en andere
onderwerpen.
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 2020 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 2020 wederom een (inter)nationale helikopter veiligheidsdag worden georganiseerd. Hiermee wordt
voor Nederland invulling gegeven aan de EASA Safety Promotion actie MST.015 ‘Helicopter Safety Events’.
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Resultaten 2020

In 2020 is 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.
Het door NLR opgestelde artikel 'Technologies with safety benefits', over het nut van technologieën ter verbetering van de vliegveiligheid, is gepubliceerd op de EASA website en op
het ESPN-R LinkedIn account. Daarnaast is up-to-date gebleven met ontwikkelingen in het
helikopter veiligheidsdomein (ESPN-R/R.COM) en zijn adviezen aan EASA opgesteld om regelgeving druk voor helikopteroperators te verlagen zodat zij meer focus kunnen hebben op
veiligheidsverbeteringen.

Knelpunten 2020

Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus is de nationale helikopter-vliegveiligheidsdag niet doorgegaan. Ondanks dat in breder verband is gesproken over een 'safety rating'
systeem is dit in 2020 niet veel verder gebracht.

Wetensch. publicaties

-
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3.3

Duurzaamheid

Figuur 3.3.1 - Artist impression van een stiller vliegtuig

3.3.1

Maatschappelijke context

Maatschappij en politiek hechten in toenemende mate groot belang aan duurzaamheid. In het Akkoord van Parijs en
het akkoord aan de Duurzame Luchtvaarttafel zijn belangrijke doelstellingen gedefinieerd voor de verduurzaming van
de luchtvaart. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de impact van luchtvaart op de leefomgeving (het milieu) en het
klimaat. De luchtvaart moet verder verduurzamen. Die noodzaak wordt binnen de Nederlandse luchtvaartsector onderschreven. IenW maakt zich hier sterk voor op uiteenlopende vlakken (geluid, CO 2, luchtkwaliteit).
NLR speelt een essentiële rol in de advisering van IenW op het gebied van CO 2- en geluidsbeleid, in het bijzonder vanuit het perspectief van technologische en operationele innovaties en hun potentiële effecten. Kennisopbouw voor
duurzaamheid richt zich op middellange en lange termijn op: klimaatneutraal, innovatief, en met slimme (alternatieve)
oplossingen - flexibel en dynamisch - voor de toekomst.

3.3.2

Aanpak van het onderzoek

Een deel van de onderzoeksvragen zet in op onderzoek naar verduurzaming van de luchtvaart en hoe hierop gestuurd
kan worden. Het andere thema is een gezonde leefomgeving waar onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van
de kwaliteit van leven rondom luchthavens. Innovatieve oplossingen komen nu vaak niet van de grond, vanwege gebrek aan middelen voor echte gamechangers die essentieel zijn voor (behoud van) de Nederlandse concurrentiepositie. Hierbij kan worden gedacht aan het bevorderen van het gebruik van duurzame biokerosine. Het bereiken van de
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klimaatdoelstellingen door de luchtvaart is juist mede hiervan afhankelijk. Op langere termijn zal elektrisch/hybride
vliegen zijn intrede doen. Om als Nederland een koploperrol te vervullen, en daarom nu al strategisch te investeren, is
meer kennis nodig. Ook vliegtuiggeluid is een essentieel onderdeel van de politieke besluitvorming over groei van de
Nederlandse luchtvaart. Dit onderwerp staat echter steeds minder op zichzelf en kan meer worden bezien vanuit het
perspectief van kwaliteit van leven.

3.3.3

Impact

De onderzoeken dragen uiteindelijk bij aan het verminderen van de impact van de luchtvaart op de opwarming van de
Aarde alsmede het verbeteren van de kwaliteit van leven rond luchthavens. Naast nieuwe inzichten en perspectieven
zullen de onderzoeken ook eerste een inzicht geven hoe vanuit de overheid van worden gestuurd op het bereiken van
de doelen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs en het akkoord van de Tafel Duurzame Luchtvaart.

3.3.4

Onderzoeksprojecten

LE.1 Airport Environmental Impact Assessments for Fixed-wing Aircraft (CLAIRPORT)

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW. vliegvelden.
CLAIRPORT is een project in het ‘Clean Sky 2 Technology Evaluator’-programma. Het doel is om de milieueffecten
tot 2050 van Clean Sky 2-vliegtuigtechnologieën op luchthavenschaal te evalueren.
CLAIRPORT evalueert de milieueffecten tot 2050 van innovatieve Clean Sky 2-vliegtuigtechnologieën. Deze effecten betreffen geluid (inclusief het aantal gehinderden) en uitstoot (CO2 en NOX). Schiphol is één van de zes
vliegvelden die in ogenschouw worden genomen (naast Rome-Fiumicino, Stockholm-Arlanda, Hamburg en Toulouse-Blagnac, alsmede het generieke vliegveld CAEPport).
Resultaten 2020

In 2020 heeft NLR:
• Geluid- en emissieberekeningen uitgevoerd voor de voornoemde vliegvelden. De in 2019
uitgevoerde vliegveldsimulaties met AirTOp vormden de basis;
• Milieueffecten in de in 2018 gedefinieerde indicatoren gekwantificeerd;
• Bijdrage geleverd aan het rapport over de eerste Clean Sky 2 TE-evaluatie;
• Een begin gemaakt met een ‘airport game’;
• Het rekenplatform geactualiseerd voor de uitvoering van de geluid- en emissieberekeningen.
Verder heeft NLR in 2020 enkele bijeenkomsten georganiseerd en/of bijgewoond:
• Aerospace Europe Conference 2020 in Bordeaux (25-28 februari 2020): Presentatie over
CLAIRPORT;
• Workshop “Clean Sky 2 TE First Assessment Preliminary Results” (23 april 2020): Presentatie over eerste/voorlopige resultaten CLAIRPORT;
• Workshop “Clean Sky 2 Technology Evaluator – Results of the First TE Assessment Report”
(30 september 2020): Presentatie over resultaten CLAIRPORT;
• Jaarvergadering van Clean Sky 2 Technology Evaluator;
• CLAIRPORT Intermediate Review Meeting.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LE.2 ECAC Aircraft Noise Modelling Group (AIRMOD)

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW, RIVM, tevens andere overheden en luchthavens.
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Deelname namens Nederland in de werkgroep AIRMOD van de European Aviation and Environment Working
Group (EAEG) van de European Civil Aviation Conference (ECAC).
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Europese methode voor het bepalen van de geluidsbelasting als gevolg van het vliegverkeer, meestal ECAC Doc.29 genoemd.
Resultaten 2020

Deelname namens Nederland in de werkgroep AIRMOD van de European Aviation and Environment Working Group (EAEG) van de European Civil Aviation Conference (ECAC).
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Europese methode voor het
bepalen van de geluidsbelasting als gevolg van het vliegverkeer, meestal ECAC Doc.29 genoemd.
Naast het deelnemen aan de plenaire AIRMOD vergaderingen en maandelijkse meetings tussendoor is dit jaar ook deelgenomen aan de zogenaamde ‘Appendix B’ werkgroep. Het doel
van deze werkgroep is het uitvoeren van groot onderhoud aan het deel van het Doc29, namelijk het deel waarin de vliegprestaties worden doorgerekend. Naast het doorvoeren van
enkele verbeteringen en modernisaties, is het voornaamste doel om dit deel van het model
eenduidig te krijgen met behulp van tekstrevisies en het ontwikkelen van referentieresultaten.
Tevens zijn Nederlandse ervaringen met het nieuwe NORAH helikoptermodel gedeeld. Het
doel was om AIRMOD meer ervaring met dit model te geven, voordat AIRMOD het model
officieel als aanbevolen methode zal bestempelen.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LE.3 ANIMA

2020

Kennispartners: Industry (NL): Research organisations: NLR, ONERA, ARC, ANOTEC, BME, DLR, ENV, ERDYN, COMOTI, TSC, ZEUS Universities: MMU, NAU, NIJZ, QMUL, UR3, UCP, UoS
Relaties klanten en gebruikers: Amsterdam Airport Schiphol, Belangengroepen Industry (EU): Airbus Operations,
Heathrow Airport, Iasi Airport, Safran.
Ontwikkeling van methodes om geluid-mitigerende maatregelen in de niet-akoestische omgeving te nemen ter
beperking van milieu impact van vliegbewegingen. Het ANIMA project loopt 4 jaar vanaf oktober 2017 tot en
met september 2021.
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Resultaten 2020

In 2020 zijn de werkzaamheden van het 3e jaar van het 4-jarige Europese ANIMA project uitgevoerd. NLR heeft hierbij de leiding gehad over het 3e werkpakket. De rapportage over afhankelijkheden tussen geluid en emissies is uitgebracht met een literatuurstudie en een casestudy voor Catania Airport. Er is onderzoek gedaan naar interventies en het effect hiervan
op de kwaliteit van leven rondom vier verschillende vliegvelden. De studie naar vliegtuiggeluid en perceptie met behulp van de Virtual Community Noise Simulator (VCNS) is voorbereid door NLR en het laboratorium experiment is uitgevoerd door Universiteit Cergy-Pontoise. Casestudies worden uitgevoerd naar Kwaliteit van Leven voor Cluj Airport, en voor
Rotterdam Airport wordt gekeken naar een Case Study voor een operationele wijziging. Er
zijn diverse disseminatie activiteiten uitgevoerd, zoals een presentatie van de VNCS bij de
Aerospace Europe Conference in Bordeaux, een Webinar over COVID-19 impact en omgevingsmanagement op 30 juni 2020, waarbij een omgevingsvertegenwoordiger van CRO Rotterdam en een vertegenwoordiger van Rotterdam Airport aan het woord kwamen, en er is
een presentatie gegeven en een artikel geschreven over Werkpakket 3 activiteiten voor de
Forum Acousticum conferentie 2020.

Knelpunten 2020

De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft vertraging veroorzaakt en/of inhoudelijke
aanpassingen vereist aan de uitvoer van het ANIMA project. Diverse communicatie en disseminatie-activiteiten zijn virtueel (op afstand) uitgevoerd. In nauw overleg met de EU project
officer is er een voorstel geschreven om het ANIMA succesvol af te ronden. Dit voorstel zal
leiden tot een amendement en een beperkte vertraging van 3 maanden opleveren, wat betekent dat ANIMA in december 2021 afgerond zal zijn.

Wetensch. publicaties

[1]
Aalmoes et al, Reducing noise impact and improving quality of life by addressing
annoyance, Conference article, Forum Acousticum, Lyon 2020.
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[2]
J.Kuhlmann, F. Rajé, I. Richard, B. Ohlenforst, D3.6 Evaluations of previous interventions in improving quality of life, project deliverable D3.6. ANIMA Project, 2020.
[3]
A. Hoolhorst, D2.7 Recommendations for the use of tools and metrics to allow environmental performance interdependencies to be quantified and illustrated, project deliverable D2.7, ANIMA Project, 2020.
LE.4 Milieuscores

2020

Kennispartners: Ministerie IenW (klant), KLM en Schiphol (alleen feedback tussenrapportage)
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW (klant en gebruiker), KLM en Schiphol (mogelijke gebruikers)
De verschillende scoresystemen en daarvoor benodigde gegevens en modellen worden onderzocht. Na consultatie van betrokken partijen worden er analyses uitgevoerd van mogelijke doelen en toepassingen van een milieuscore. Er worden twee cases uitgewerkt: als basis voor beprijzing, bijvoorbeeld via differentiatie van luchthaventarieven en als hulpmiddel bij informatievoorziening naar consumenten.
Resultaten 2020

Tussenrapportage (NLR-TR-2020-080 publiek)
Eindnotitie voor IenW

Knelpunten 2020

Een specifiek doel voor de score kon niet vastgelegd worden door IenW. Het vastgestelde
doel en de gekozen toepassing geven vervolgens belangrijke input voor het verdere ontwerpproces van een score. Doel en toepassing bepalen de vereiste nauwkeurigheid en detailniveau van de analyse, net als de meest geschikte weergave van de resultaten.

Wetensch. publicaties

-

LE.5 LEAS_iT fijnstof

2020

Kennispartners: Ministerie IenW
Relaties klanten en gebruikers: ICAO, Commissie m.e.r., Erbrink Consult
Voor de lokale luchtkwaliteit het gewenst om vliegtuigemissies goed, en volgens de laatste standaarden te modelleren. Binnen ICAO WG3 is de afgelopen jaren een nieuwe fijnstof (PM10) standaard ontwikkeld voor de certificatie van vliegtuigmotoren. Zowel de massa uitstoot in maar ook de aantallen deeltjes worden in de nieuwe
wetgeving gereguleerd.
In het kader van MER studies en andere analyses is er behoefte om luchtvaart fijnstofemissies te kunnen kwantificeren.
Resultaten 2020

De ICAO certificatie methodiek is vertaalt naar een implementatie voor het berekenen van
fijnstof uitstoot die aansluit bij (Doc29) vluchtprofielen.
Deze methodiek en de bijbehorende data is geïmplementeerd in het NLR rekenprogramma
LEAS-iT voor de berekeningen van de bijdrage van de luchtvaart aan de emissies in de nabijheid van luchthavens. Bij de bepaling van de emissie waarden van fijnstof worden de effecten van de hoogte, snelheid en gashandelstand langs het vliegpad van het vliegtuig in rekening gebracht.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LE.6 ClimOP Aviation Climate Impact

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW en andere overheden, provincie Noord Holland, luchthavens en
luchtvaartmaatschappijen, ATM organisaties, Europese commissie
Het doel van het Europese project is om de klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen door de synthese en
stimulering van verschillende (theoretische) operationele verbeteringen. Door te onderzoeken welke combinaties van operationele verbeteringen de klimaatimpact van de luchtvaartsector minimaliseren, zal een reeks mitigatiestrategieën worden ontwikkeld om de CO2- en niet-CO2-uitstoot van de luchtvaart terug te dringen.
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Resultaten 2020

Tot nu toe zijn vier deliverables binnen werkpakket 1 uitgewerkt, met de focus op de inventarisatie van relevante, operationele verbeteringen. Binnen deze deliverables werden Climate performance metrics en Key Performance Indicators voor verschillende operationele
verbeteringen onderzocht en gedefinieerd. Daarnaast werd een beoordelingssysteem van
operationele verbeteringen ten opzichte van geïdentificeerde KPI's uitgewerkt

Knelpunten 2020

Door de Covid omstandigheden was het de afgelopen 10 maanden niet mogelijk om fysiek
met de consortium partners af te spreken. Dit maakt de kennisuitwisseling, afstemming, interactie en de kennismaking met het consortium moeizamer dan verwacht van een EU project.

Wetensch. publicaties

Er is meegeschreven aan een publicatie voor het tijdschrift “Nature Publications”. De huidige status van het paper is concept en wordt extern gereviewed. Daarnaast is er een artikel
gepubliceerd op de ClimOp Website.

LE.7 Emissieloos 2070

2020

Kennispartners: SEO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW (klant), duurzame luchtvaarttafel
Een uitgebreide analyse over de mogelijke maatregelen die gebruikt kunnen worden om de doelstelling van nul
CO2-uitstoot in 2070, of mogelijk al eerder, te halen. Maatregelen zijn verdeeld in 4 groepen: efficiëntieverbeteringen aan het vliegtuig, efficiëntieverbeteringen van de operatie, het gebruikt van duurzame brandstoffen en
economische maatregelen. Door de samenwerking met SEO wordt ook inzicht verkregen in de effecten op ticketprijzen en de vraag naar luchtvaart. De inzichten voor Nederland zijn vergeleken met de verwachtingen op Europese schaal.
Resultaten 2020

Presentatie van de vertaling van de Europese doelstellingen naar de Nederlandse situatie

Knelpunten 2020

Afhankelijk van ontwikkelingen op Europees niveau.

Wetensch. publicaties

-

LE.8 Integratie luchtvaart- en klimaatmodellen

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW, andere overheden, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen,
OEM’s.
Het inzicht in de CO2-impact van de luchtvaart op het klimaat is wel bekend en de onzekerheden vrij klein; het
inzicht in de non-CO2-impact is nog onvolledig en aan voortschrijdend inzicht onderhevig. Bekend is dat de
grootte, schaal en de tijdsduur van de klimaatimpact van de verschillende uitgestoten stoffen varieert.
Het doel van het KvB project Integratie Luchtvaart en Klimaat was om in kaart te brengen hoe de afweging tussen grootte, schaal en tijdsduur van de klimaatimpact van CO2 en non-CO2 emissies van luchtvaart te maken
t.b.v. beleidsvorming. Deze afweging zal rekening moeten houden met de tijdslijnen van optionele beleidsstrategieën.
Resultaten 2020

58

Op basis van Europees onderzoek zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten tegen
elkaar uitgezet, en is getoetst wat voor onderzoek nodig is om beleid voor de mitigatie van
de klimaatimpact van zowel CO2 als non-CO2 te vormen. Uit het onderzoek bleek dat de eerder kleiner geschatte impact van non-CO2 significant groter is dan verwacht (>60% van de
totale impact van emissies van luchtvaart), maar dat het wetenschappelijk inzicht nog onvoldoende is om beleid volledig in te richten op het effectief mitigeren van non-CO2 klimaatimpact. Tevens bleek dat nader onderzocht moet worden wat de impact van een beleidsmaatregel gericht op CO2 voor effect heeft op non-CO2 en vice-versa. Dit is belangrijk in de afweging voor beleid op korte- termijn vs. lange termijn en CO2 vs. non-CO2. Tevens moet er nader onderzocht worden of en hoe CO2 en non-CO2 beleid parallel aan elkaar gevormd en geimplementeerd kunnen worden.
De KvB werkzaamheden worden voortgezet in KaV waarbij het NLR zicht richt op het kiezen
en operationeel maken van een klimaatmodel, waarbij het model verschillen tussen duurzame alternatieve brandstoffen (SAF), waterstof en fossiele brandstoffen inzichtelijk gemaakt moeten kunnen worden.

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Knelpunten 2020

Een belangrijke input voor dit project was het EASA rapport “Updated analysis of the nonCO2 effects of aviation”. Dit document wat pas in november van het jaar gepubliceerd. Hierdoor heeft uitwerking van het project vertraging opgelopen en minder kunnen profiteren
van de nieuwste inzichten.

Wetensch. publicaties

-

LE.9 Hinderbeleving

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW en andere overheden, provincie Noord Holland, TU-Eindhoven,
TU-Delft, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen
Het KvB project "Hinderbeleving" richt zich op de herkenning van tijdgevoelige indicatoren van respijt en omgevingsgeluid. Het doel is het verkennen van aanvullende indicatoren om hinder door vliegtuiggeluid beter in kaart
te brengen.
Resultaten 2020
Door middel van de ontwikkeling van een tijdreeks analyse tool werd de invloed van criteria
zoals de plafondgrens, minimale tijdduur en de plafondhardheid voor respijt onderzocht.

Figuur 3.3.2 - Effect van verschillende manieren om de fractie onrust te definiëren (absolute
geluidniveau, Lden of achtergrondgeluid).

Figuur 3.3.3 - Vergelijk van verschillende rustperiodes.
Bij korte minimale rustperiodes (160s) volgen de contouren van onrust de contouren van
Lden (Leq, dag). Bij een grotere rustperiode (bv. 1 uur) verbreden de contouren van onrust
en verdwijnen de lokale pieken onrust.
Conclusie:
59
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• Een hogere plafondgrens correleert minder met Lden en is daarmee een potentieel extra
indicatoren om hinder te voorspellen, maar verkleint toepassingsgebied.
• Relatieve plafondgrens (geluidontlasting) t.o.v. gebruikelijke geluidniveau (Lden) of een
maat voor achtergrondgeluid (percentiel LA50) is mogelijke een betere indicator
Knelpunten 2020

Het valideren van aanvullende hinderindicatoren vraagt om hinderbelevingsdata. Historische belevingsdata was niet beschikbaar en de uitvoering van een belevingsstudie was niet
mogelijk door het beperkte vliegverkeer als gevolg van de Covid omstandigheden.

Wetensch. publicaties

-

LE.10

Luchtkwaliteit – STACKS

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van IenW.
Binnen het project is kennis opgebouwd over zowel luchtkwaliteit als stikstofdepositie modellering. Onderzochte modellen betroffen STACKS (luchtkwaliteit) en AERIUS (stikstofdepositie). Deze kennisopbouw was
vooral gericht op de bijdrage van het vliegverkeer, waarbij ook is gekeken hoe de modellering van de verspreiding van vliegverkeer emissies in de atmosfeer eventueel kan worden verbeterd.
Binnen Nederland is AERIUS de nationaal voorgeschreven tool voor het doen van stikstofdepositieberekeningen. Het STACKS model betreft een luchtkwaliteit model dat is goed gekeurd door het ministerie van IenW.
Binnen het project is kennis opgebouwd over beide modellen en dan met name over hoe het vliegverkeer
hierbij wordt behandeld. Beide modellen berekenen de vliegverkeer emissies niet zelf. De vliegverkeer emissies dienen als invoer te worden aangeleverd. De modellen berekenen dan de verdere verspreiding van deze
emissies in de atmosfeer. De kennisopbouw richtte zich op de toegepaste modellering van de verspreiding en
hoe deze eventueel kan worden verbeterd, waarbij ook ervaring wordt opgedaan met het hoe de berekeningen worden uitgevoerd.
Resultaten 2020

In 2020 heeft NLR zich vooral gericht op:
• Opdoen van algemene kennis over de AERIUS en STACKS modellering en dan met name
voor wat betreft het vliegverkeer
• Uitvoeren van een beknopt eerste onderzoek naar eventuele mogelijkheden om de modellering van de verspreiding van vliegverkeer emissies in de atmosfeer te verbeteren

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LE.11

Meten ultrafijn stof

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: MinIenW, andere overheden, luchthavens, bewoners, kennisinstellingen
Met de acquisitie van ultrafijnstof meetinstrumentatie heeft NLR de mogelijkheid om onderzoek te doen naar
ultrafijnstof uitstoot en mitigatie hiervan. In het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar meetmethoden van
ultrafijnstof en is onderzocht welk type metingen en mitigaties mogelijk zijn en welke vragen er spelen over
ultrafijnstof bij verschillende partijen.
Resultaten 2020

In 2020 is literatuur over ultrafijnstofmetingen doorgenomen en intern besproken. Daarnaast
is met IenW en RIVM meermaals gesproken over onderwerpen waar NLR in dit domein kan
bijdragen. Ook zijn een aantal proefmetingen uitgevoerd en meetmethodes onderzocht.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LE.12

Circulaire economie voor luchthavens
Kennispartners: NACO
Relaties klanten en gebruikers: -
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Circulaire economie gaat in de toekomst steeds belangrijker worden voor luchthavens, door toenemende druk
vanuit overheden (zoals de sterke nadruk op circulaire economie in de Europese Green Deal) en passagiers.
Circulaire economie implementeren op de luchthaven kan op vele manieren. Binnen dit project zijn samen met
NACO een aantal domeinen vastgesteld voor circulaire economie op basis van een literatuuronderzoek, en de
inhoud vastgesteld voor een handboek voor luchthavens om toe te werken naar implementatie van circulaire
economie. Ook is er overlegd met ACI Europe, vertegenwoordiger van honderden luchthavens in Europa, over
de belangen en interesses van luchthavens op dit gebied, en de kansen die circulaire economie biedt.
Dit project wordt waarschijnlijk voortgezet door middel van inzet van een gedeelde NACO-NLR stagiair in 2021.
Resultaten 2020

Presentatie ACI Europe
Onepager “Circular Economy Handbook for airports”

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LE.13

Kwaliteit van Leven

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Kwaliteit van Leven project met daaronder drie deelprojecten:
1. Indicatoren voor (het meten van) kwaliteit van leven: Meetbaar maken van de indicatoren van kwaliteit van
leven, ondersteund door interviews en enquêtes rondom Schiphol en verder weg van Schiphol (Utrecht).
2. Vertrouwen: Wetenschappelijke basis ontwikkelen voor het creëren en behouden van vertrouwen in omgevingsmanagement in specifieke geval van luchthavens. Inclusief interviews.
3. Transitie: Onderzoek naar impact op huidige luchthavens in de transitie naar duurzame luchtvaart in de periode van 2020-2050
Resultaten 2020

1.

2.

3.

Knelpunten 2020

1.
2.
3.

Wetensch. publicaties
61

-

In 2020 is gekeken naar de Kwaliteit van Leven indicatoren die eerder onder het EU
ANIMA project zijn geïdentificeerd. Uit overleg met Schiphol kwam de wens naar voren
deze indicatoren te kunnen kwantificeren, dat wil zeggen welke invloed indicatoren hebben op de algehele KvL van mensen en welke wisselwerkingen er plaatsvinden. Er is
daarom in 2020 een vragenlijst opgesteld over de zes van de negen meest voor de hand
liggende factoren en deze uit te zetten rondom Schiphol. Ter referentie is deze vragenlijst
ook uitgezet bij een groep die minder hinder ondervindt van de luchthaven, verder weg
van Schiphol (rondom Utrecht). In verband met de Corona-pandemie is gevraagd naar KvL
voor en sinds de uitbraak. In totaal zijn er meer dan 1000 vragenlijsten ingevuld. Resultaten zijn gecontroleerd en analyses van deze dataset komen begin 2021 beschikbaar.
In dit project is een wetenschappelijke kennisbasis gelegd over het concept ‘vertrouwen’.
Op basis van een uitgebreide literatuurstudie zijn eigenschappen vastgesteld die vertrouwen definiëren. Daarnaast is gekeken naar factoren die vertrouwen kunnen beïnvloeden
(antecedenten van vertrouwen) en naar het mogelijke gevolg van vertrouwen (consequenties). Door middel van interviews bij verschillende soorten stakeholders (luchthavens, overheid, wetenschappers) zijn bevindingen getoetst en verrijkt. Participatie en de
noodzaak van een goede en duurzame relatie met de omgeving kwamen als belangrijke
factoren naar boven.
In dit project is voor een tijdlijn van 2020-2050 onderzocht wat de verwachte vlootsamenstelling is, waaronder ook (hybride)-elektrische vliegtuigen en waterstofvliegtuigen.
Aan de hand van deze voorspelling is vervolgens voor elk opvolgend decennium de impact op de luchthaven geprojecteerd in termen van veiligheid, operatie, infrastructuur,
emissies, geluid en ook economie en de benodigde veranderingen. Tot slot is dit onderzoek als een case study toegepast op RTHA, inclusief interviews met betrokken medewerkers van de luchthaven op de eerder genoemde domeinen.
Corona-pandemie zal invloed hebben gehad op de enquête, maar gaf daarentegen ook de
mogelijkheid de invloed hiervan mee te nemen op de diverse indicatoren.
N.v.t.
N.v.t.
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3.4

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

3.4.1

Maatschappelijke context

De luchtvaart is sterk in ontwikkeling, wat betekent dat het in toenemende mate noodzakelijk is een balans te bereiken met betrekking tot de maatschappelijke behoeften rondom de luchtvaarsector, zoals mobiliteit, duurzaamheid,
leefklimaat, veiligheid en een vitale economie. Van de civiele luchtvaartsector wordt een passende bijdrage verwacht
in de klimaataanpak. De vraag naar luchtvaart is onverminderd groot en groeiend, mondiaal en in Nederland. Naast
deze civiele vraag naar luchtvaart en de daarbij spelende maatschappelijke opgaven, heeft Defensie vanuit een militaire taakstelling ook behoefte aan gebruik van het luchtruim. Hoe om te gaan met de luchtvaart in Nederland is dus
een vraagstuk met urgentie.

3.4.2

Rode draad in het onderzoek

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 (CO 2-)emissies op mondiale schaal. Macro-economische, sociodemografische en technologische scenario’s in de luchtvaart kunnen daarmee worden onderzocht op haalbaarheid en
effect.

3.4.3

Impact

Het model evalueert overheidsmaatregelen en de impact van die maatregelen op de verschillende stakeholders onder
beschouwing van veranderingen in emissies, vliegoperaties, vlootontwikkeling, passagiersstromen en netwerkontwikkelingen tussen luchthavens. Daarmee geeft het nationale en internationale beleidsmakers inzicht in de consequenties
van voorgenomen beleidsmaatregelen. Dit programma verhoogt daarmee de kwaliteit van het overheidsbeleid.
Als afgeleide van het voorgaande, is dit programma belangrijk voor een effectief beleid op het gebied van milieu en
klimaat en draagt derhalve ook bij aan het bereiken van daaraan gerelateerde doelstellingen.

3.4.4

Project

LA.1 Aviation Model for Sustainability in the 21st century (AMS21)

2018 - 2021

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van IenW en EASA zijn.
Het meerjarig project AMS21 (Aviation Model for Sustainability in the 21st Century) betreft kennisontwikkeling
voor het verbeteren en uitbreiden van AERO-MS, opdat economische en duurzaamheidseffecten op regionale
en wereldwijde schaal op basis van beleidsopties en -scenario’s kunnen worden geëvalueerd en geanalyseerd.
Het project is complementair aan het EASA-raamwerkcontract EASA.2020.FC07 (waarin AERO-MS wordt geactualiseerd in samenwerking met DLR, SYSTRA en TAKS en waarin IenW lid is van de Stuurgroep). AMS21 richt
zich op kennisontwikkeling, waarmee NLR de competentie ontwikkelt om actualisaties binnen en buiten dit
EASA-raamwerkcontract te kunnen realiseren, maar bovenal waarmee NLR IenW beter kan ondersteunen op
het gebied van beleidsontwikkeling.
Resultaten 2020
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In 2020 heeft NLR zich vooral gericht op:
• Ontwikkelen van mogelijkheden opdat in AERO-MS rekening wordt gehouden met
luchthavencapaciteit (bijvoorbeeld vanwege geluid, hinder en luchtkwaliteit);
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• Inventarisatie van gegevensbronnen voor (gedeclareerde) luchthavencapaciteit en voor
informatie over ‘true origin-true destination’;
• Ontwikkelen van mogelijkheden om AERO-MS in te zetten voor normatieve scenario’s.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LA.2

Global Impact Assessment of Regulations and Policies for Sustainable Avia- 2018 - 2021
tion by 2050 (GLIMPSE2050)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: ministerie van IenW en EASA.
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.
GLIMPSE2050 evalueert de milieueffecten tot 2050 van 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.

Resultaten 2020

In 2020 heeft NLR:
• Beleidsmaatregelen geselecteerd die worden geëvalueerd. Deze selectie is uitgevoerd
op basis van de in 2019 uitgevoerde literatuurstudie;
• Geluid- en emissie-indicatoren geselecteerd. De effecten van de geselecteerde beleidsmaatregelen worden uitgedrukt in deze indicatoren;
• De basisscenario’s tot 2050 in AERO-MS afgestemd op de verkeersscenario’s die door
Topic Manager DLR zijn aangeleverd. De milieueffecten van de geselecteerde beleidsmaatregelen worden vergeleken met de milieueffecten in de basisscenario’s;
• Geselecteerde beleidsmaatregelen gemodelleerd in AERO-MS. AERO-MS is het model
dat wordt gebruikt om de luchtverkeerseffecten (zoals op het aantal vluchten tussen
vliegveldparen en de typen toestellen die deze vluchten uitvoeren) van de beleidsmaatregelen te kwantificeren. Deze effecten worden vervolgens omgezet in effecten
op de geselecteerde indicatoren.
Verder heeft NLR in 2020 enkele bijeenkomsten georganiseerd en/of bijgewoond:
• Met Clean Sky 2 JU, Topic Manager DLR, DG-MOVE, DG-ENV, DG-RTD en DG-CLIMA
over geselecteerde beleidsmaatregelen;
• Workshop van het DG-ENV-project PHENOMENA dat zich richt op het definiëren van
geluid reducerende maatregelen voor de luchtvaart (en andere transportmodaliteiten);
• Jaarvergadering van Clean Sky 2 Technology Evaluator.

Knelpunten 2020
Wetensch. publicaties

63

-
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3.5

Drones

Figuur 3.5.1. - Impressie van verschillende drones

3.5.1

Maatschappelijk context

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, waarvan 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.

3.5.2

Aanpak van het onderzoek

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
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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.

3.5.3

Impact

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.

3.5.4

NLR-werkzaamheden

LD.1 SA-07: Kennisagenda Drones
Kennispartners: Diverse onderzoeksinstituten en universiteiten
Relaties klanten en gebruikers: -Tijdens de Amsterdam Drone Week in november 2018 is de opzet van de agenda gepresenteerd aan de drone
sector in Nederland. In verschillende overleggen met diverse betrokken onderzoeksinstituten van universiteiten in Nederland wordt in 2020 gewerkt aan een Kennisagenda Drones.
Resultaten 2020

Drones zijn luchtruimgebruikers en de ontwikkeling en het gebruik hiervan vereisen een
planmatige aanpak. De onderwerpen die een rol spelen bij de ontwikkelingen van dronetechnologie en bij het gebruik van drones zijn geclusterd in een aantal strategische
thema’s. Het gebruik van strategische thema’s biedt de mogelijkheid, vanuit een algemene
beschouwing, aandachtspunten voor het ministerie te bepalen. Basis van deze beschouwingen zijn de visies van het ministerie, van EC en van de industrie, zoals vastgelegd in diverse documenten. Op deze manier zijn de huidige ontwikkelingen weergegeven en kan
richting worden geven aan de op te stellen beleidskaders.
Een clustering is aangebracht in strategische thema’s, waarvoor een beschrijving en een
beschouwing is gegeven. Deze leiden tot aandachtspunten voor beleid voor IenW, per
thema.

De gezamenlijke aandachtspunten bieden het ministerie handvatten voor een planmatige
aanpak voor de ontwikkeling en het gebruik van drones in Nederland. Thema’s met grote
maatschappelijke of economische relevantie voor Nederland kunnen zo proactief worden
opgepakt om deze zodanig te sturen dat ze aansluiten bij de wensen en eisen vanuit de Nederlandse omgeving.
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LD.2 SA-07: UAS safety data
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: MinIenW, RWS, ILT, drone sector (DARPAS, DCRO), ICAO, EASA.
Er is weinig feitelijke informatie en data beschikbaar over drone operaties. Dit bemoeilijkt de discussie nationaal en internationaal over de veiligheid van drone operaties en maakt het lastig om (wijzigingen in) regelgeving te onderbouwen. De data die bij drone operators opgehaald moet worden is belangrijk, waarbij rekening
gehouden wordt met operationeel-statistische en veiligheid gerelateerde analyses die uitgevoerd kunnen gaan
worden. Dit kan drone operators bijvoorbeeld helpen met hun veiligheidsmanagementsysteem.
De ‘Drone Operational Repository for SafEtY’ (DORSEY) is ontwikkeld voor het verzamelen en analyseren van
data van drone operators. Dit kan drone operators helpen bij hun veiligheidsmanagementsysteem. Ook is DORSEY nuttig voor opzetten van drone registratiesystemen. Het werk wordt afgestemd met het ministerie van
IenW, ILT, DARPAS, DCRO en ICAO.
Resultaten 2020

De Nederlandse drone sector is betrokken via operators bij DARPAS en DCRO. Het onderzoek is gepresenteerd op de RPAS CivOPS conferentie (14/15 Januari, Den Haag), aan Nederlandse U-Space stakeholders op een ‘Ultimate U-Space brainstorm’ (11 Maart, Den
Haag), en aan EUROCONTROL/FAA/SESAR op een Technical Interchange Meeting over Unmanned Aircraft Systems en Urban Air Mobility (12 November). Ook heeft Dronewatch een
artikel over het onderzoek en de ontwikkelde drone database (DORSEY) uitgebracht.
In 2020 is NLR’s operationele en veiligheidsdatabase voor drones (DORSEY) aangepast aan
de nieuwe Europese drone regelgeving (2019/945, 2019/947 en 2020/639). De drone database is opnieuw ontworpen en geïmplementeerd. Ook is onderzocht op welke wijze
drone operators kunnen worden ondersteund bij risico analyses, is een concept voor de
rapportage van ongevallen met drones ontwikkeld, en is met IenW afgestemd hoe kan
worden bijgedragen aan de veilige implementatie van U-Space in Nederland.
Ook het Europese Network of Analysts (NoA), wat door EASA wordt geleidt met inbreng
van ILT/ABL, heeft het verbeteren van de taxonomie en de wijze van rapporteren van
drone voorvallen via het Europese Accident/Incident Reporting System (ECCAIRS) tot een
prioriteit verheven. Het door NLR ontwikkelde concept voor rapportage van ongevallen is
aan de UAS werkgroep van het NoA aangeleverd. Dit wordt door het NoA mede gebruikt
voor de ontwikkeling van een Europese standaard voor drone voorvallen rapportering.
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3.6

Ruimtevaarttoepassingen

Figuur 3.6.1 - AI gebaseerde telling van aantal voertuigen in satellietbeelden als onderdeel van TOSTI pattern of life monitoring

Leeswijzer: onder Kennis als Vermogen H. Ruimtevaartsystemen staat een uitgebreidere maatschappelijke context,
aanpak van onderzoek en samenhang van deelprogramma’s beschreven.

3.6.1

Maatschappelijke context

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
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’.
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3.6.2

Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek binnen het KvB Satellietnavigatie en ruimtevaart is te splitsen in twee inhoudelijk onafhankelijke delen:
satellietnavigatie en aardobservatie. De inhoud en aanpak van dit onderzoek is afgestemd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vastgelegd in een 4-jarenplan 2018 – 2021. Het hier beschreven plan is een uittreksel
daarvan met focus op het onderzoek in het jaar 2020. Jaarlijks wordt de invulling van het programma voor het jaar
erop geconcretiseerd in overleg tussen I&W programmabegeleider, NLR programmamanager en NLR kennismanager.
Op basis van dat overleg zijn de projecten voor 2020 gedefinieerd.
Satellietnavigatie
De kennisopbouw richt zich op de prestaties van de Europese satelliet navigatie systemen zelf en in combinatie met
andere navigatie systemen (wel en niet satelliet gebonden). De kennisopbouw is gericht op volgende onderwerpen:
•

Samenwerking in kennisontwikkeling over prestaties van het Europese Galileo systeem met het Galileo Reference Center (GRC), wat op initiatief van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland is gehuisvest.

•

De Public Regulated Service (PRS) van Galileo speelt een heel bijzondere rol als nieuwe secure GNSS service. Het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiertoe een CPA aangesteld die verantwoordelijk is voor het
gebruik van PRS in Nederland en (technische) kennis over PRS is voor I&W daarbij van degelijk belang.

•

NLR ondersteunt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door zitting te nemen in de Working Group
EGNSS Evolution (WGEE). Dit kennisprogramma draagt bij aan het strategisch opbouwen van de NL kennispositie
op basis van de resultaten van de werkgroep.

•

Kennisopbouw over Ground Based Augmentation Systems (GBAS) ten behoeve van toekomstige CAT II en III precisielandingen.

•

Kennisopbouw over Unmanned Traffic Management (UTM) en het veilig inzetten van autonome drone navigatie.

•

NLR ontwikkelt kennis van de technologie om kritische GNSS toepassingen in de toekomst verdergaand robuust en zo veilig mogelijk te maken.

•

Om de doelgroep van de kennisopbouw in dit project te verbreden zullen en workshops worden georganiseerd in samenwerking met andere programma’s binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
waaronder maritiem, spoor, autonoom vervoer, luchtvaart en drones.

Aardobservatie
NLR bouwt haar kennis op gebied van aardobservatie verder uit en ook zorgt voor een onderzoeksomgeving met een
toolbox die kan worden ingezet om experimenten rond nieuwe ideeën en toepassingen te ondersteunen. In aansluiting hierop kan NLR de industrie ondersteunen bij het uitwerken van onderwerpen in pilots. De kennisopbouw is gericht op volgende onderwerpen:
•

Kennisopbouw over de mogelijkheden van waarnemingssatellieten in relatie tot de geselecteerde specifieke
IenW toepassingsgebieden met bijhorende informatievragen.

•

Kennis over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe generatie waarnemingssatellieten. Dit betreft zowel
grote satellieten die ontwikkeld worden in het kader van overheidsprogramma’s (Copernicus) als constellaties van kleine satellieten met bijhorende data processing en transmissie concepten.

•

Kennis over (big) dataprocessing, -management en -distributie architecturen.

•

Kennis over geavanceerde data analyse technieken. Belangrijke elementen hierbij zijn de combinatie van
ruimtelijke en temporele aspecten, de toepassing van artificial intelligence en convolutionele neurale netwerken in het beelddomein, en de toepassing van Baeysian en artificial intelligence technieken voor het integreren/fuseren van verschillende gegevens in het kennis domein
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3.6.3

Impact

Met behulp van deze kennisopbouw kan MinIenW haar taken beter, efficiënter en effectiever uitvoeren.
Satellietnavigatie
Doel van het programma is om kennis op te bouwen die een bijdrage kan leveren aan een veiliger en efficiënter gebruik van satelliet navigatie in Nederland, en waarmee de Nederlandse overheid ook geadviseerd kan worden over de
volgende generatie (G2G) van de Europese satelliet navigatie systemen Galileo en EGNOS. De verschillende eigenschappen van deze systemen beïnvloeden de prestaties, in termen van nauwkeurigheid, integriteit en continuïteit van
de PVT (Position, Velocity and Time). Daarbij spelen ook de robuustheid en securiteit van de navigatie oplossingen een
belangrijke rol, vooral voor toepassingen binnen de vitale infrastructuren. Oplossingen richten zich enerzijds op het
verbeteren van de satelliet systemen, en anderzijds op het robuuster maken van de receiver technieken voor kritische
toepassingen. De kennisbehoefte komt voort uit de verwachte significante expansie van gebruik van satellietnavigatie
in een verscheidenheid aan marktsegmenten.
Aardobservatie
Doel van IenW is om ontwikkelingen in aardobservatie te benutten in het kader van haar activiteiten op het gebied
van beleidsvorming, beleidsuitvoering en handhaving. Kennis dient te worden opgebouwd hoe goed gebruik gemaakt
kan worden van aardobservatiedata om invulling te geven aan informatiebehoeftes en zo taken nu en in de toekomst
beter en efficiënter te kunnen uitvoeren.
Vanuit haar rol als kenniscentrum kan NLR de overheid ondersteunen om onderwerpen van de ideefase naar de pilotfase te brengen, ofwel van data naar beleidstoepassing. De kennis die middels het KvB Programma Aardobservatie
wordt opgebouwd moet leiden tot nauwkeuriger, betrouwbaarder, tijdiger en beter op de IenW applicaties toegesneden informatie.

3.6.4
LR.1

NLR-werkzaamheden
Satellietnavigatie

2018 - 2021

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: MinIenW, NSO en PRS working group georganiseerd door IenW. De PRS working group richt zich op het informeren en samenbrengen van verschillende mogelijke PRS gebruikersgroepen waaronder Defensie, politie, brandweer, maar ook industrie uit bijvoorbeeld de energiesector. Dit kennisopbouwproject richt zich op: actueel houden van kennis over behoeftes van NL overheid en industrie ten
aanzien van de implementatie van PRS; ondersteunen NL en EU Galileo PRS pilot projecten; kennisopbouw in
samenwerking met het Galileo Reference Center betreffende Galileo prestaties; kennisopbouw robuuste
ontvanger technologie en maatregelen tegen externe verstoring.
Resultaten 2020

Het NLR heeft twee GNSS RF monitoring systemen geïnstalleerd op NLR locatie Amsterdam. Beide systemen monitoren de frequency banden die gebruikt worden voor GNSS signalen op interferentie. Het eerste systeem richt zich op interferentie op de open GNSS signalen in de L1/E1 band. Het tweede systeem richt zich op interferentie op de Galileo PRS
signalen in de E6 band. Het NLR doet onderzoek naar eigenschappen van de gemeten interferentie signalen om dynamisch illegale interferentie signalen te kunnen herkennen. Met
deze activiteit levert het NLR eveneens een bijdrage aan het GSA project 3PfD waarbij IenW
en NSO als waarnemer zijn betrokken.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

LR.2

Aardobservatie
Kennispartners: -
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Relaties klanten en gebruikers: MinIenW en NSO.
Dit kennisopbouwproject richt zich op: actueel houden kennis over de mogelijkheden van waarnemingssatellieten; actueel houden kennis over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe generatie waarnemingssatellieten; opbouw van kennis over (big) dataprocessing, -management en -distributie architecturen; opbouw van
kennis over geavanceerde data analyse technieken.
Resultaten 2020

Samen met IenW is er een inventarisatie uitgevoerd van mogelijke toepassingen van satelliet aardobservatie voor beleidsondersteuning en -uitvoering. Op basis hiervan is er voor
vijf geselecteerde onderwerpen een nadere verkenning uitgevoerd: hyperspectrale waarneming, thermische waarneming, monitoring op basis van tijdseries, koppeling van Tropomi waarnemingen met impact modellering van vliegtuig emissies, data integriteit. Op basis hiervan is besloten in 2021 een pilot uit te werken voor thermische waarneming en data
integriteit.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LR.3

GSA GEARS

2019 - 2021

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Spectracom (partner in het project)
Dit project richt zich op het ontwikkelen van timing receivers algemeen, het ontwikkelen van filter algoritmes
voor GNSS RF front-ends, het tegengaan van jamming en spoofing hiermee. Kennis- en productontwikkeling
richting een adaptive controlled-radiation-pattern antenna (CRPA).
Resultaten 2020

1. Het ontwerp van een algoritme voor het filteren van RF interferentie in het frequentieen tijddomein.
2. De implementatie van een ionosferische correctie module die, aan de hand van 3 verschillende algoritmes, GNSS signalen corrigeert voor ionosfeerfouten.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

LR.4

GSA GRC Grant – Galileo Performance Monitoring

2018 - 2021

Kennispartners: ASTRON, FGI (FI), Chalmers (SE)
Relaties klanten en gebruikers: GRC (klant in het project)
In deze grant verzoekt GSA aan member states om data en kennis te delen met het Galileo Reference Centre.
De kennisontwikkeling benodigd voor de grant wordt geleverd uit KvB. Het doel is om Galileo performance te
monitoren, en met de uitwisseling van data en kennis een wisselwerking op te zetten. NLR levert waarnemingen van het Nederlandse Kadaster netwerk alsmede opgenomen vluchten met het onderzoeksvliegtuig. ASTRON levert signal-in-space waarnemingen met de Westerbork telescoop. Chalmers en FGI leveren grondstation waarnemingen uit de Zweedse en Finse kadaster netwerken. Samen ontwikkelen de partijen software
om prestatie-indicatoren te berekenen.
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Resultaten 2020

1.
2.
3.
4.

Implementatie van performance algoritmes in RTKlib software
Uitbreiden en verbeteren van software voor EGNOS performance monitoring
Data van 20 opgenomen vluchten geleverd aan GSA
Implementatie en verificatie van het NeQuick G ionosfeer correctie algoritme (synergie
met GEARS project)

Knelpunten 2020

Verlenging van de GSA grant heeft op zich laten wachten, dit is begin 2021 opgelost en de
verlenging kan nu plaatsvinden.

Wetensch. publicaties

-
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4 Kennis voor Beleid: Defensie
4.1

Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK)

Figuur 4.1.1 - Een Nederlandse F-16

4.1.1

Maatschappelijk context

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.
De Nederlandse Defensie zal in de komende jaren nieuwe (vliegende) wapensystemen introduceren. Veel aandacht in
het LCK-programma zal daarom in de komende jaren uitgaan naar de F-35, en de nieuwe Apache en Chinook helikopters. De volgende onderwerpen vereisen specifiek de aandacht:
•

De veranderende regelgeving (onder andere Militaire Luchtvaarteisen EMAR-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;

•

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektrische systemen voor functies die voorheen hydraulisch of
pneumatisch werden geregeld

•

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

4.1.2

De aanpak van het onderzoek

Het programma LCK voorziet in de opbouw en - waar nodig - behoud van deze benodigde kennisbasis. Gegeven de
hoge investeringen voor vliegende wapensystemen, samen met hun lange levensduur, is continuïteit in de LCK-kennisbasis ook van groot belang.
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4.1.3

Impact

Middels de kennisopbouw in het LCK programma is NLR beter in staat defensie te ondersteunen bij het aanschaffen
van nieuwe vliegende platformen of het uitvoeren van modificaties hierop, zowel wanneer defensie deze zelf uitvoert
of hiervoor de industrie inschakelt. Deze ondersteuning richt zich op het borgen van de vliegveiligheid en het evalueren van de prestaties.

4.1.4

NLR-werkzaamheden

DL.1 LCK - Certificatieprocessen en kwalificatiemethodieken
Kennispartners: EASA, EUROCONTROL, EUROCAE
Relaties klanten en gebruikers: Via LCK nauw contact met Defensie
Dit betreft het bijhouden van ontwikkelingen in de regelgeving (onder andere LC-516, MLE-21, MTCHOE, 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 en gedocumenteerd.
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.
Resultaten 2020

Wijzigingen in de regelgeving zijn bijgehouden.
Er is overleg gevoerd met DMO en de MLA over het accrediteren van het NLR (conform de
vereisten in MLE-21), alsmede met de civiele toezichthouder (IL&T) op de Research Aircraft
Design Organisation. Resultaat van de besprekingen is dat de civiele exposition uitgebreid
gaat worden met een militaire appendix,

Knelpunten 2020

Capaciteit

Wetensch. publicaties

-

Dl.2 LCK - Internationale samenwerkingsverbanden
Kennispartners: NATO STO-AVT, JAA, EASA, EUROCONTROL, EUROCAE
Relaties klanten en gebruikers: Via LCK nauw contact met Defensie en Internationale fora.
NLR deelname aan internationale en/of wetenschappelijke fora waar kennisontwikkelings- en/of regelgevingsactiviteiten worden ontplooid. Deelname geeft de mogelijkheid om lacunes in onze certificatie/kwalificatie-kennis
te identificeren, aan te vullen en waar mogelijk in een NLD gunstige zin te beïnvloeden. Hierbij wordt gedacht aan
de volgende zaken:
• NATO
• WP11.1 Joint Capability Group on UAV Flight in Non-segregated AirSpace (FINAS), Human Factors Study
Team 4685
• STO groepen zoals het AVT panel met een nauwe relatie met de LCK onderwerpen aangepakt binnen WP3
zoals AVT-278 betreffende de certificatie van onbemande systemen en AVT-333 betreffende Thermal management in het ontwerp stadium.
• STO groepen in het AVT panel met een doorlopende onderzoeksopdracht zoals:
• AVT-298: Reynolds Nummer schaling effecten
• AVT-316: Vortex Interaction Effects Relevant to Military Air Vehicle Performance
• AVT-ET-199: Enhanced Computational Performance and Stability & Control Prediction for NATO Military Vehicles
• Werkzaamheden op gebied van LCK regelgeving (JAA, EASA, EUROCONTROL, EUROCAE, EU)
N.b.: Voor de STO-AVT vergaderingen wordt 2 maal per jaar een vergadering van een week georganiseerd waarbij
diverse groepen hun resultaten delen, en het plan voor het komende half jaar opstellen.
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Resultaten 2020

Als gevolg van Covid19 zijn veel geplande activiteiten niet doorgegaan, of op afstand en korter
uitgevoerd

Knelpunten 2020

Reisbeperkingen als gevolg van Covid19

Wetensch. publicaties

-

DL.3 LCK – Programma management
Kennispartners: DMO/LVS
Relaties klanten en gebruikers: Via LCK nauw contact met MLE-21 organisatie.
Programma management 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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Resultaten 2020

Gezien de lopende zaken allemaal soepel gaan en als gevolg van gebrek aan contactmomenten met Defensie zijn er op dit vlak weinig activiteiten nodig geweest

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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4.2

Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS)

Figuur 4.2.1 - Gedragsmodellen voor militaire simulaties ten behoeve van Opleiding en Training, en Analyse en Beslissingsondersteuning.

4.2.1

Maatschappelijke context

Huidige en toekomstige militaire operaties kenmerken zich doordat ze doorgaans plaatsvinden in (sociaal ) complexe
omgevingen. Zij worden uitgevoerd in een context van enerzijds schaarse middelen (tijd, personeel, materieel) en anderzijds groeiende technische mogelijkheden. Het beschikken over een informatievoorsprong, gestuwd door het toenemende aanbod van data uit het battlefield, is van cruciaal belang voor het succesvol uitvoeren van operaties, zowel
tijdens kleinschalige als grootschalige conflicten.
In de context van simulaties, ten aanzien van toepassing voor zowel Opleiding en Training, als voor operationeel gerichte Beslissingsondersteuning, maakt toepassing van Artificial Intelligence (AI)-technieken het voor Defensie mogelijk om informatie, al dan niet afkomstig uit het battlefield, te vertalen naar effectievere en efficiëntere gedragsmodellen van mensen en groepen. 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.

4.2.2

De aanpak van het onderzoek

Het doel van het programma is de opbouw van kennis over de ontwikkeling en toepassing van
Artificial Intelligence (AI)-technieken voor het maken van gedragsmodellen ten behoeve van militaire simulatie, in het
bijzonder in de context van simulaties voor Opleiding en Training en voor Beslissingsondersteuning.
Het programma zal:
•

Kennis opleveren over welke AI-technologieën kunnen bijdragen aan innovaties op het gebied van Opleiding
en Training en Beslissingsondersteuning.

•

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);
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•

Kennis opleveren over de huidige en toekomstige mogelijkheden om aan de hand van data (bijv. tekst of
menselijke prestatiegegevens) gedragsmodellen te kunnen genereren voor specifieke toepassingen.

•

Kennis opleveren over methoden en technieken voor het realiseren van natuurlijke interfaces tussen mens en
machine, waardoor gedragsmodellen toegankelijker en breder inzetbaar worden.

•

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 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.

De bovenstaande kennis wordt opgebouwd binnen 5 sub-projecten waarbinnen wordt samengewerkt met TNO, CLSK
en Universiteiten.

4.2.3

Impact

De technieken en de onderliggende kennisontwikkelingen die binnen AIMS onderzocht worden, zorgen ervoor dat de
geavanceerde gedragsmodellen die Defensie nodig heeft, ontwikkeld en toegepast kunnen gaan worden.
Het beoogde resultaat van het programma is ontwikkelde en gevalideerde kennis over AI-technieken waarmee gedragsmodellen kunnen worden ontwikkeld die planners en beslissers helpen bij het opbouwen van een dynamisch en
realistisch beeld van complexe situaties, en die hen helpen bij het onderbouwd kiezen uit verschillende handelingsopties. Dit vergroot de situation awareness en de kwaliteit van beslissingen.
Daarnaast moet de kennis gebruikt kunnen worden om 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)

4.2.4

Onderzoeksprojecten

DA.1 Innovaties en implicaties

2018 - 2018

Kennispartners: TNO, Ministerie van Defensie
Relaties klanten en gebruikers: CLSK
In dit project wordt in kaart gebracht hoe verschillende AI technieken kunnen bijdragen aan innovaties op het
gebied van Opleiding en Training en Beslissingsondersteuning.
Resultaten 2020

Dit deelproject is reeds afgerond in 2018.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

DA.2 Lerende gedragsmodellen
Kennispartners: TNO, Ministerie van Defensie
Relaties klanten en gebruikers: CLSK
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2018 - 2021
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In dit project wordt onderzocht in hoeverre Machine Learning gebruikt kan worden om een representatief model af te leiden van het menselijke leerproces op complexe militair-relevante taken. Dit maakt het mogelijk om
voor nieuwe operationele taken, selectie-eisen, trainingseisen en taakeisen voor menselijke operators te identificeren op basis van lerende modellen.
Resultaten 2020

In 2020 is een gesimuleerde dataset opgebouwd door een selectie van machine learning
algoritmes een serie videospellen te laten leren spelen. De algoritmes en de spellen zijn
handmatig door ons gekenmerkt met hun eigenschappen, waardoor het mogelijk is geworden om verbanden te zoeken tussen (1) de eigenschappen van elk algoritme, (2) de eigenschappen van elke taak, en (3) de leerprestaties van de algoritmes op de verschillende
taken. We hebben twee soorten methodes getest om deze verbanden uit de dataset te
halen. Eind 2020 is begonnen aan de analyse van de resultaten.

Knelpunten 2020

Voor onderzoek naar leerprocessen is data nodig van leerprocessen. We hebben geen publiek beschikbare dataset kunnen vinden die het soort onderzoek in dit werkpakket kan
ondersteunen. Leerprocessen simuleren (bv. met machine learning algoritmes en virtuele
taken) is eenvoudig maar tijdrovend werk, en conclusies getrokken op basis van deze data
houden beperkte kracht t.o.v. de echte wereld.

Wetensch. publicaties

Publicatie in voorbereiding over de methodes waarmee de genoemde verbanden kunnen
worden gevonden.

DA.3 Natural human-model interfacing

2018-2020

Kennispartners: TNO, Ministerie van Defensie
Relaties klanten en gebruikers: CLSK
In dit project worden ontwerpuitdagingen en oplossingsrichtingen onderzocht om gedragsmodellen te ondersteunen met natuurlijke mens-machine interactievaardigheden. Door het toevoegen van interactiemodellen
wordt de potentiele inzet van gedragsmodellen vergroot, zoal bijvoorbeeld het simuleren van virtuele teamleden voor trainingssimulaties.
Resultaten 2020

Dit jaar is onderzoek uitgevoerd naar de inzetbaarheid van interactietechnologieën (zoals
spraakherkenning, spraakgeneratie, dialoogvoering) binnen conversationele agents voor
trainingssimulaties. Er is in kaart gebracht welke domein-specifieke aspecten van communicatie een rol spelen, zoals interactieprotocollen, terminologieën en communicatieve verantwoordelijkheden. Op basis hiervan is een data-gedreven ontwikkelmethode opgezet
waarbij door middel van domeinmodellering automatisch een natuurlijke taal interactie
interface kan worden geconfigureerd. Deze methode is getoetst en gedemonstreerd in het
domein van teamcommunicatie van gevechtsvliegers.

Knelpunten 2020

De ontwikkelde dialoogmethode is vastgelegd middels een publicatie, geaccepteerd voor
presentatie op een internationale conferentie. Door de COVID-19 situatie is besloten om
deze publicatie in te trekken. De publicatie staat nu gepland voor 2021 op de conferentie
Artificial Intelligence in Human Computer Interaction (AI-HCI), onderdeel van de HCII 2021.

Wetensch. publicaties

-

DA.4 Model Herbruikbaarheid

2018-2021

Kennispartners: TNO, Ministerie van Defensie, NATO-STO
Relaties klanten en gebruikers: CLSK
In dit project worden technieken onderzocht die bijdragen aan efficiëntie en effectiviteit in de ontwikkeling
van gedragsmodellen. Dit omvat technieken die hergebruik van modellen bevorderen, als mede Machine Learning technieken die het mogelijk maken om gedragsmodellen te genereren aan de hand van data.
Resultaten 2020
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In 2020 is de start gemaakt met het deelonderzoek over het gebruik en inzet van machine
learning methoden voor het ontwikkelen van gedragsmodellen binnen het luchtdomein
voor training en beslissingsondersteuning. Enerzijds is gekeken naar de techniek waarbij
deep reinforcement learning algoritmes zijn getoetst voor het uitvoeren van tactische maneuvers voor gevechtsvliegtuigen. Anderzijds is een raamwerk ontwikkeld voor de
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integratie binnen bestaande militaire simulaties. Dit jaar is ook internationale samenwerking opgezet met FFI (Noorwegen) op ditzelfde onderwerp.
Knelpunten 2020

De samenwerking met FFI heeft vertraging opgelopen door een verlate start aan FFI-zijde.
Dit heeft echter niet geleid tot vertraging van inhoudelijk werk aan NLR-zijde.

Wetensch. publicaties

-

DA.5 Sparse & diverse data analytics

2019-2021

Kennispartners: TNO, Ministerie van Defensie
Relaties klanten en gebruikers: CLSK
In dit project worden mogelijkheden in kaart gebracht voor het construeren van modellen met Machine Learning waarbij er een gebrek is aan data (voorbeelden).
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Resultaten 2020

Dit jaar is gebruikt om een simulatieomgeving op te bouwen met generieke aansluitingsmogelijkheid voor machine learning algoritmes, zodat verschillende algoritmes kunnen
worden gebruikt om gedrag te leren in het luchtgevechtsdomein.

Knelpunten 2020

Het gelijktijdig ondersteunen van meerdere machine learning algoritmes bracht fundamentele modelleringsvraagstukken aan het licht, omdat verschillende algoritmes een ander perspectief op de gesimuleerde wereld verwachten als invoerdata. Het vinden van
pragmatische antwoorden op deze vragen heeft relatief veel tijd gekost, maar ook kennisopbouw opgeleverd.

Wetensch. publicaties

-
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4.3

Opleiding en Training binnen een dynamische operationele context

Figuur 4.3.1 - Gesimuleerde oefening helikopter-schip operaties

4.3.1

Maatschappelijke 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 (20202030) 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 manier) opleiden en trainen van de individuele militair en burger binnen de context van de eenheid en Defensieorganisatie.

4.3.2

Aanpak van het onderzoek

In NLR-onderzoeksproject ‘Opleiding en Training binnen een dynamische operationele context’ worden wetenschappelijke en meer toegepaste 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.
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4.3.3

Impact

Het persoonlijker inrichten van opleiding en met name refresher training kan een groot aantal voordelen opleveren.
Effectiever trainen, oftewel ‘just-in-time & just-enough’ kan bijdragen aan de motivatie en zelfvertrouwen van defensiemedewerkers, verminderen van incidenten en ongevallen (veiligheid) en het verbeteren van de combat readiness van
individuen en eenheden. Efficiënter trainen zal vooral bij de ervaren militair en bij de duurdere wapensystemen, grote
kostenbesparingen opleveren. Doordat wapensystemen minder vaak (live) ingezet hoeven te worden bij efficiëntere
training kan ook verwacht worden dat personalisatie een bijdrage levert aan duurzaamheid.

4.3.4

Project

DO.1 Opleiding en Training binnen een dynamische operationele context

2018 - 2021

Kennispartners: TNO (tevens AFRL, USA en DSTL, UK)
Relaties klanten en gebruikers: CLSK
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.
Resultaten 2020

De literatuurstudie over competence retention is begin 2020 afgerond en gepubliceerd.
Tevens is ondersteuning geleverd aan een bredere literatuurstudie naar retentie in het kader van de NATO taakgroep HFM-292. Het conceptuele retentiemodel is daarmee voldoende ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van een computationeel retentiemodel is eveneens literatuurstudie verricht en wordt data verzameld om de modelontwikkeling te voeden en uiteindelijk te valideren. Deze data wordt verzameld met behulp van een online
spel ‘Space Fortress’ en zijn voorbereidingen getroffen voor een F-16 simulatietraining
voor ex-F-16 vliegers. Daarbij wordt toepasbaarheid van-AFRL tooling onderzocht.

Knelpunten 2020

•
•
•

Wetensch. publicaties

•

•

•

•

•
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Space Fortress levert vooralsnog te weinig data op, deels door technische problemen.
De opzet en start van het F-16 retentieonderzoek heeft vertraging gekend, deels door
Corona maatregelen, deels door technische problemen met de AFRL-tooling.
Gebruik maken van CLSK-trainingdata is niet gelukt, deels door ontbreken van die
data in de huidige trainingen en deels door gebrek aan personeel om nieuwe data te
verzamelen.
Van der Pal, J. & Toubman, A. (2019). Towards a Computational Dynamic Personal Retention Model. Presented at the Symposium Retention of the iMTA (international Military testing Association) 2019, Talinn.
Vlasblom, J., Pennings, H., Van der Pal, J. & Oprins, E. (2020). Competence Retention
in High-Risk Performance Professions: A Systematic Literature. Educational Research
Review Educational Research Review, 30 (2020) 100330.
Van der Pal, J. & Toubman, A. (2020). Personalization of Training based on Predictive
Modelling of Retention. Presented at the AIS (International Conference on Adaptive
Instructional Systems), July 2020, Virtual Conference.
Van der Pal, J., Toubman, A., & Crijnen, J. (2020). On-Demand Skills Training to Support Regular Continuation Training for Fighter Pilots. Presented at the NMSG 2020
symposium Towards on-demand personalized training and decision support. Oct
2020, Virtual symposium.
Van der Pal, J. & Van Miltenburg, M. (2020). Customized training through monitoring
performance, behavior & mental state. Presented at EDA HFM workshop. Nov 2020,
virtual workshop.
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4.4

Instandhouding van militaire luchtvaartuigen (IML)

Figuur 4.4.1 - De context waarin de instandhouding van militaire luchtvaartuigen zich afspeelt.

4.4.1

Maatschappelijke context

Jarenlange bezuinigingen hebben een zware wissel getrokken op de inzetbaarheid van de vliegtuigen en helikopters
van Defensie. Een breed herstel hiervan is een speerpunt in de huidige Strategische Kennis en Innovatieagenda (SKIA).
Efficiënte nieuwe onderhoudsconcepten en -technologieën bieden een perspectief op een verbeterde inzetbaarheid
maar vereisen een grondige kennisbasis die op peil moet worden gebracht en gehouden. Uitdagingen hierbij zijn:
•

de introductie van nieuwe wapensystemen, waarvan de nieuwe materialen, productieprocessen en constructietypes nieuwe eisen ten aanzien van inspecties, reparaties en schadeonderzoeken met zich mee brengen,
en

•

de huidige exponentiële versnelling en cross-cutting van technologische ontwikkelingen, 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.

4.4.2

De aanpak van het onderzoek

IML is een vierjarig onderzoeksprogramma dat loopt van 2018 tot en met 2021. Het doel van het programma is het
ontwikkelen van kennis en kunde met betrekking tot de instandhouding van het airframe, de motor en de mechanische subsystemen van militaire vliegtuigen en helikopters, en de relatie met de toegepaste materialen, corrosiewerende systemen, constructies en het operationele gebruik. De activiteiten binnen het programma zijn geclusterd in
vier projecten:
•

Advanced Materials − kennisopbouw van geavanceerde vliegtuig- en motormaterialen en coatings die worden gebruikt in de nieuwe wapensystemen van Defensie, incl. de kenmerken die van belang zijn voor instandhouding en schade- en ongevallenonderzoek.
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•

System Health Monitoring & Smart Hangar Technologies − kennisopbouw van nieuwe on-board en offboard 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 voor de onderhoudsorganisatie van Defensie.

•

Prognostics − ontwikkeling van fysische en stochastische modellen ten behoeve van de voorspelling van de
levensduur en onderhoudsbehoefte van componenten onder operationele belastingen en omgevingscondities.

•

Maintenance Analytics & Innovative MatLog − kennisopbouw van (i) de processen die nodig zijn voor
nieuwe onderhoudsstrategieën zoals conditiebepaald onderhoud, incl. 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.

IML is een containerbegrip voor een veelheid aan onderwerpen. NLR kiest daarom de insteek om samen te werken
met kennisinstellingen, bedrijven en gebruikers binnen Nederland en in partnerlanden. Zo wordt toegang verkregen
tot en technologie kennis die elders worden opgebouwd en wordt een hefboomeffect bereikt op het toegekende programmabudget. Al lopend/voorzien zijn multinationale samenwerking met industriële partners, multinationale samenwerking binnen de NATO Science & Technology Organization (STO), de European Defence Agency (EDA) en de Group
for Aeronautical Research & Technology in Europe (GARTEUR). Ook vindt bilaterale samenwerking plaats met de TU
Delft, de Universiteit van Twente, de US Air Force Academy, het US Army Aviation & Missile Research Development &
Engineering Center (AvMC), de Defence Science & Technology Group (DST) van Australië en het Agency for Defence
Development (ADD) uit Z-Korea. Tenslotte wordt deelgenomen in het Smart Industry Fieldlab “Campione”.
Binnen NLR is een Living Lab ontwikkeld op o.m. het gebied van Smart Hangar technologieën. In dit Living Lab kunnen
en zullen resultaten van het IML-programma worden gedemonstreerd, waar mogelijk met participatie van Defensie en
industrie ten behoeve van kennisopbouw, training, idee- en conceptontwikkeling. Zo voorziet het IML programma
mede in de ambitie van Defensie om door toepassing van Concept Development & Experimentation snel innovaties te
kunnen doorvoeren, waarbij ontwikkelaars en eindgebruikers bij elkaar worden gebracht in het ontwikkel- en innovatietraject om producten en diensten in wording zo veel mogelijk te toetsen aan de praktijk.

4.4.3

Impact

De onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan het vermogen van Defensie om (i) de effecten van onderhoud, modificaties en operationeel gebruik op inzetbaarheid, luchtwaardigheid en resterende levensduur van de diverse platformen in te schatten en optimaal op elkaar af te stemmen, (ii) als smart buyer/specifier van nieuwe instandhoudingsstrategieën en -technologieën op te treden, deze op juiste manier te implementeren en in te 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. Deze impact betreft de balans in de combinatie van veiligheid voor vliegers, platformen
en omgeving tegenover het streven naar minimalisering van de kosten.
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4.4.4

Onderzoeksprojecten

DI.1 SA-04: Advanced materials

•

•

2018 - 2021

Kennispartners: STO (AVT-266 en AVT-304), EDA (Materials CapTech)
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie; mogelijke spin-off naar Fokker Aerostructures, andere
vliegtuigfabrikanten en/of -gebruikers (civiel en militair)
Dit betreft de volgende taken:
New adhesives and resins for composite repairs
Het in 2018 opgestarte onderzoek naar nieuwe reparatiemethoden van vezelversterkte kunststoffen wordt voortgezet. Hierbij wordt aandacht besteed aan nieuwe harsen en lijmen die speciaal voor reparaties ontwikkeld worden en ook geschikt zijn voor reparaties aan hybride (metaal/composiet) constructies en hoge-temperatuurmaterialen die gebruikt worden in moderne vliegtuigconstructies.
Physics of advanced structural materials
Onderzoek naar het vermoeiingsgedrag van hoge-temperatuur polyamide (PI) composiet materialen in motorcomponenten (bijv. F-35 nozzle), in combinatie met een hoge gebruikstemperatuur van ~ 300°C. Deze nieuwe composiet materialen vereisen een zeer specifieke behandeling van de koolstofvezels. Verder zal aandacht worden gegeven (techwatch) aan grafeen en nanomaterialen in composiet constructiedelen. In de F-35 worden deze materialen
mondjesmaat toegepast en de verwachting is dat het gebruik hiervan zal toenemen omdat met grafeen en/of
nano-materiaal gevulde composieten goedkoop te produceren zijn en aanmerkelijk sterker zijn dan de basisharsen.

Resultaten 2020

Er is kennis ontwikkeld over:
(1) Nieuwe reparatiemethoden voor composiet en hybride constructies. Een nieuwe patch repair is ontwikkeld, gefabriceerd en beproefd op sterkte in een koolstofversterkt paneel.
Hierbij is ook de wijze waarop de patch repair gefixeerd wordt nader onderzocht. De ontwikkelde hard patch methode blijkt echter minder geschikt als reparatie methodiek.

Figuur 4.4.2 - fixeren van de patch met flashbreaker tape
(2) Hoge-temperatuur BMI-composieten. Verschillende coupons zijn aangemaakt en beproefd
op vermoeiing in combinatie met hoge gebruikstemperaturen in de speciaal ontwikkelde
testopstelling.
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Figuur 4.4.3 - Testopstelling voor OHC vermoeiing bij hoge temperatuur met waterkoeling

Figuur 4.4.4.- Trekproeven op grafeencoupons

(3) Grafeen en nano materialen in PMC-composieten. Verwacht wordt dat deze materialen
steeds meer toegepast worden in PMCs omdat met grafeen en/of nano-materiaal gevulde
composieten goedkoop te produceren zijn en aanmerkelijk sterker. In 2020 is onderzoek
gedaan naar het verbeteren van de mechanische eigenschappen van een Polymer Matrix
Composite (PMC) door toevoeging van grafeen.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

DI.2 SA-04: System Health Monitoring & Smart Hangar Technologies

•

•

•

2018 - 2021

Kennispartners: ADD, Universiteit van Twente
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie; mogelijke spin-off naar Fokker Aerostructures, andere
vliegtuigfabrikanten en/of –gebruikers
Dit betreft de volgende taken:
Automated wireless flight data & aircraft configuration download
Ontwikkeling van een concept voor het automatisch en draadloos versturen van gemeten vluchtgegevens van het
vliegtuig naar de onderhoudsdatabase zodra het vliegtuig terug is op de basis. Dit is een onderdeel van het stroomlijnen van de hele informatieketen:

Advanced NDI & SHM
Voortzetting van het in 2018 opgestarte onderzoek naar Niet-Destructieve Inspecties (NDI) van hybride constructies en composiet panelen, aanwezig in onder andere de F-35, NH90 en MQ-9. Een evaluatie zal worden uitgevoerd
van phased array Ultrasonic Testing (UT) op geschiktheid voor het detecteren van impactschade en debonds in
dikke gekromde composiet, met en zonder een stealth coating. Een studie zal worden gedaan naar de robotisering
van deze technieken. Samen met ADD uit Z-Korea wordt ook onderzoek gedaan naar de toepassing van een autonoom NDI-systeem waarmee goedkoop en snel grote constructies geïnspecteerd kunnen worden in een smart
hangar omgeving (UPI). Verder zal een evaluatie plaatsvinden van geavanceerde Structural Health Monitoring
(SHM) technieken waarmee onboard en realtime impact events en schades in composiet onderdelen kunnen worden gedetecteerd. Het tijdig detecteren en lokaliseren van schade op een geautomatiseerde manier leidt tot meer
veiligheid tegen lagere kosten.
Advanced repair technologies
Onderzoek zal worden gedaan naar de toepassing van print- en spray-technieken voor de reparatie van metalen
onderdelen, met daarbij aandacht voor alternatieve verfverwijderingsmethoden en oppervlaktebehandelingsmethoden.

Resultaten 2020

Er is kennis ontwikkeld over:
(1) Smart Hangar Technologies. In 2020 is gewerkt aan fotogrammetrie en het visualiseren
van onderhoudsdata in 3Dl. 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.
(2) HUMS of dynamic components. Een prototype is gerealiseerd waarmee eerste akoestische
metingen uitgevoerd zijn op autowiellagers om de integriteit te kunnen bepalen. De benodigde data acquisitie en visualisatie software is ontwikkeld, waarmee meetdata en meetcondities in compacte vorm opgeslagen en verstuurd kunnen worden.
(3) Advanced NDI & SHM. Binnen een EDA project kijkt NLR naar Niet-Destructieve Inspecties
van hybride constructies met Low Observable (LO) coatings. Verder zijn onderzoeken
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gedaan naar (contactloze) technieken om helikopterbladen te inspecteren d.m.v. thermografie en is ervaring opgedaan met een “automated rotor blade inspector (ARBI)”. Tevens
is een literatuurstudie uitgevoerd waarbij gekeken is naar de geschiktheid van verschillende NDI technieken voor specifieke defecten in metaal geprinte onderdelen na het productieproces.
(4) Advanced repair technologies. Er is een NATO workshop georganiseerd AVT-339 waar de
voordelen en risico’s van het verwijderen verf d.m.v. laser en plasma besproken zijn.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

• Rademaker, E.R. (2021). Aspects of Probability of Detection (PoD) analysis in non-Destructive Evaluation, NLR-TR-2020-517
• Hwang, J.S., Non-Destructive Inspection on the Metal Additive Manufactured Parts, NLRCR-2020-371.

DI.3 SA-04: Prognostics

•

•

•

•

•

2018 - 2021

Kennispartners: TU Delft, GARTEUR, Wärtsila, Fokker Aerostructures, Embraer, DST, US Air Force Academy, Airbus
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie; spin-off naar Fokker Aerostructures, andere vliegtuigfabrikanten en/of –gebruikers
Dit betreft de volgende taken:
Digital Twin concept
Een digital twin maakt het mogelijk om conditiebepaald onderhoud te combineren met het gebruikelijke structural
integrity proces, met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van een risk-based , flight-by-flight individual aircraft
tracking (IAT) raamwerk als vervanging van het huidige deterministische IAT raamwerk met vaste onderhoudsintervallen. In 2019-2021 worden demonstrators ontwikkeld voor de T55 motor van de Chinook helikopter, voor een
onbemand helikopter systeem van NLR en voor het airframe van de F-16. In samenwerking met de US Air Force
Academy wordt in het kader hiervan een F-16 aerodynamisch model ontwikkeld op basis van Reduced Order Modelling. Naar verwachting geeft dit betere resultaten voor de transitie tussen verschillende vluchtregimes.
Stochastische analyses voor de bepaling van levensduur van componenten
In deze in 2018 opgestarte taak worden de mogelijkheden onderzocht van de toepassing van stochastische analyses voor ingewikkelde problemen zoals de bepaling van de economische levensduur van “fail-safe structures”.
Gedrag van niet-metalen onder operationele omstandigheden
In deze taak wordt onderzoek uitgevoerd naar modellen voor de degradatie van niet-constructieve materialen zoals rubber seals, bladder tanks, elektrische bedrading, elastomeric bearings van pitch links, etc. Hierbij zullen alle
mogelijke degradatie-oorzaken meegenomen worden, zoals uitwendige belasting, UV-licht, fungus, erosie, temperatuur, vocht, chemische invloeden, etc.
Verbeterde voorspelling van levensduur metalen componenten
In een internationaal consortium (met Embraer, Fokker, TU Delft, Airbus) wordt onderzoek gedaan naar verbeterde modellen van vermoeiingsscheurgroei in metalen componenten. Toepassingsgebieden zijn o.m. de levensduurbewaking van de vliegtuigen en helikopters van Defensie en reductie van fysieke vermoeiingsexperimenten
(i.s.m. DST). Verder wordt onderzoek gedaan naar het effect van corrosie op de (vermoeiings)-levensduur van metalen componenten met en zonder stealth coating.
Thermal loads in hybrid structures
Deelname aan de GARTEUR werkgroep SM/AG-35 “Fatigue and Damage Tolerance Assessment of Hybrid Structures”.

Resultaten 2020

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. In 2020 is verder gegaan met de ontwikkeling van demonstrators voor een onbemand helikopter systeem van het
NLR en voor de vleugel van de F-16 waaronder een F-16 aerodynamisch model ontwikkeld
wordt op basis van Reduced Order Modelling. Andere onderzoeksactiviteiten in dit kader betroffen:
• Inzet van Blockchain voor het bewaken van data- en modelintegriteit.
• Geavanceerde dataopslagtechnieken.
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• Toepassing van stochastische modellen voor Structural Risk Analysis (SRA);
(2 Verbeterde voorspelling van levensduur metalen componenten. In een internationaal consortium wordt onderzoek gedaan naar verbeterde modellen van vermoeiingsscheurgroei
in metalen componenten, incl. het relatief onbekende gedrag van kleine scheuren en de
invloed van thermische belastingen.
(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.
Hiermee kunnen onderhoudsschema’s worden bepaald die een veel betere balans geven
tussen veiligheid en betaalbaarheid.
(4) Gedrag van niet-metalen onder operationele omstandigheden. Een literatuuronderzoek is
verricht naar de levensduur van sealants en coatings onder operationele omstandigheden.
Daarnaast is onderzoek verricht naar de mogelijkheden om emissieberekeningen van militaire
luchtvaartuigen uit te voeren op basis van actueel gevlogen missies.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

Grooteman, F.P. (2020). Probabilistic Fail-Safe structural risk analyses, NLR-TP-2020-416

DI.4 SA-04: Maintenance Analytics & Innovative MatLog

•
•

•

•

•

2018 - 2021

Kennispartners: STO (AVT-275), US Army AvMC, TU Delft, Campione
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie; mogelijke spin-off naar Fokker Aerostructures, andere
vliegtuigfabrikanten en/of –gebruikers
Dit betreft de volgende taken:
Onderzoek naar Big Data-technieken om de relatie vast te stellen tussen gebruik en benodigd onderhoud
Continuous airworthiness of aging systems
Deze taak betreft deelname aan NATO/STO werkgroep AVT-275 “Continuous Airworthiness of Aging Systems”.
Doel is een document op te stellen met ‘best practices’ ten aanzien van de instandhouding van de bestaande vliegende wapensystemen. Door deelname aan deze werkgroep wordt toegang verkregen tot de achterliggende informatie. De NL-bijdrage zal bestaan uit de gedocumenteerde ervaring met het corrosie-management van de NH90
en de binnen het vermoeiingstestprogramma op de F-16 vleugel ontwikkelde methodiek voor levensduurverlenging.
Effect of damage & repairs on RCS of stealth aircraft
Onderzocht wordt hoe RCS-analyse (radar cross-section) van vliegtuigen voorzien van ferromagnetische coatings
kunnen worden uitgevoerd.
Helicopter readiness & system integrity
Deze taak betreft de Nederlandse bijdrage aan de totstandkoming van het RSIP-document ADS-89 van de US Army.
Het Rotorcraft Structural Integrity Program is de tegenhanger van het door de USAF ontwikkelde ASIP, zoals vastgelegd in MIL-STD-1530D. RSIP zal een stempel gaan drukken op de manier waarop helikopters gaan worden gecertificeerd en onderhouden.
Bijdrage aan Campione
Een systeem wordt ontwikkeld waarmee aan de hand van akoestische signalen de gezondheid (health) van een
tandwielkast of lager kan worden bepaald.

Resultaten 2020

Er is kennis ontwikkeld over:
(1) Big Data-technieken om de relatie vast te stellen tussen gebruik en benodigd onderhoud.
De ontwikkelde methodiek 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) is verder ontwikkeld. Tevens is deze toegepast op het Environmental Control
System.
(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
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van het NLR.. In het kader hiervan zijn in 2020 activiteiten verricht om het platform voor te
bereiden voor test vluchten.
(3) Continuous airworthiness of aging systems. NLR heeft meegewerkt aan de publicatie van
een ‘best practices’ document m.b.t. de instandhouding van vliegtuigen en helikopters.
(4) Effect of damage & repairs on RCS of stealth aircraft. Onderzoek wordt gedaan naar 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 2020 zijn additionele studies uitgevoerd aan een academisch object om dit gedrag beter te onderzoeken. Ook dit
onderzoek bevestigde het beeld dat het effect van schades gering is.
Knelpunten 2020

Overdracht en gebruik van gegevens uit de USA wordt bemoeilijkt door ITAR regelgeving (International Trade in Arms Regulations). Dit is met name het geval voor gegevens voor de F-35.

Wetensch. publicaties

Twee hoofdstukken in STO technical report TR-AVT-275, final report on best practices and lessons learned for aircraft structural, propulsion, and mechanical systems safety and reliability.
Gepubliceerd in augustus 2020:
• 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.

DI.5 SA-07: Digital Twin Drone
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: -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 bijsturen, dwarsverbanden leggen in het geval van storingen en afwijkingen 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. 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 vlieg-mechanische 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.
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Resultaten 2020

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 2020 activiteiten verricht om het platform voor te bereiden voor test vluchten en deze informatie in 2021 te gebruiken voor de validatie van de verschillende numerieke modellen.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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4.5

Militair gebruik van de ruimte

Figuur 4.5.1 - BRIK-II in de spotlight tijdens de presentatie van de Defensievisie 2035 met aandacht voor de rol van NLR

Leeswijzer: onder Kennis als Vermogen H. Ruimtevaartsystemen staat een uitgebreidere maatschappelijke context,
aanpak van onderzoek en samenhang van deelprogramma’s beschreven.

4.5.1

Maatschappelijke context

De ruimte als ultimate high ground biedt ongekende mogelijkheden voor aardobservatie, wereldwijde communicatie
en Position, Navigation en Timing (PNT) toepassingen. Door gebruik van o.a. SATCOM, SATNAV (e.g. GPS, Galileo) en
meteo- en observatie-satellieten, zijn we in staat effectiever en efficiënter op te treden in een wereldwijde omgeving
waarin informatiegestuurd optreden cruciaal is voor stabiliteit en vrede. Zonder deze capaciteiten voor observatie,
navigatie en communicatie is de moderne militaire missie nagenoeg onuitvoerbaar geworden en wordt de uitvoering
van de 3 hoofdtaken van defensie in zeer ernstige mate beperkt. Tegelijkertijd is onze maatschappij ook zeer afhankelijk geworden van in de ruimte geplaatste middelen en is er een afhankelijkheid van diensten ontstaan, zoals gps-navigatie, buienradar. Ook de beschikbaarheid van een timing signaal is cruciaal in onder meer de economische sector.
Bovendien zien steeds meer staten het strategische belang van de ruimte, en worden steeds meer satellieten als ‘critical assets’ beschouwd. Het Space domein kan dan ook als ‘congested’ en ‘contested’ worden beschouwd. Het onderzoek richt zich op het zekerstellen van de vrije toegang tot de ruimte, het optimaal gebruik maken van assets in de
ruimte, het ontwikkelen van militair relevante middelen/toepassingen en het minimaliseren van dreigingen in, naar en
vanuit de ruimte.

4.5.2

Aanpak van het onderzoek

Het doel van dit programma is het opbouwen van een kennisbasis die een Nederlandse space capability ondersteunt.
Dit betekent dat:
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•

Defensie meerdere satellieten kan beheren,

•

Data uit de ruimte van eigen en andere satellieten beter gebruikt en geïntegreerd kan worden,

•

Defensie (en Nederland voor nationale veiligheid) goed op de hoogte is van dreigingen vanuit de ruimte en
het verstoren van datastromen vanuit de ruimte, en naar mitigatiemogelijkheden voor beiden.

Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen. Deze vier onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden en allen nodig
voor een gedegen Nederlandse strategie op het gebied van Space.
1.

Space Capabilities: Kennis van het opbouwen van een eigen space capability

2.

Space Services: Gebruik van huidige en toekomstige space based data en services

3.

Space Situational Awareness: Kennis van wat er in de ruimte boven NLD en operatiegebieden gebeurt en wat
een tegenstander van ons kan waarnemen

4.

Threats and Vulnerabilities: Kennis over bedreigingen en kwetsbaarheden van het verstoren of uitschakelen
van space capabilities en services

4.5.3

Impact

Defensie beoogt met dit contour een brede kennis op te bouwen over huidige en toekomstige space-gerelateerde
technieken, technologieën en concepten voor de ondersteuning van de militaire operatie. De te vergaren kennis biedt
ondersteuning voor toekomstige besluitvorming over space-capaciteiten en optimaal gebruik van de ruimte aanvullend op de initiatieven die momenteel al lopen. Daarbij biedt de op te bouwen kennis ook mogelijkheden voor verdere
verdieping op specifieke onderwerpen en zet het aan tot nieuwe space-gerelateerde projecten die de space-capaciteiten van Defensie blijven versterken in de toekomst.

4.5.4

NLR-werkzaamheden

DR.1 Space Capabilities
Kennispartners: TNO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Dit werkpakket is gericht op kennisopbouw voor een eigen space capability en bescherming daarvan.
Resultaten 2020

De start van dit werkpakket in L2019 heeft een plan van aanpak gepresenteerd waarin
meerdere kleine satelliet missies worden voorgesteld door NLR en TNO. Hierbij wordt met
name gekeken naar niche sensorconcepten. NLR kijkt vanuit een technologisch standpunt
en TNO vanuit een gebruikersperspectief. Gezamenlijk zal er een totaallijst van missieconcepten opgesteld worden. Een selectieprocedure samen met Defensie zal de meest kansrijke missies voor de Nederlandse Defensie bepalen. De geselecteerde missies zullen technisch tot in detail worden uitgewerkt.
Deelname aan de NATO werkgroep SCI-345 “Space as a Force Enabler”. Tijdens een online
workshop heeft NLR input gegeven aan een roadmap voor “Resilience” en “Platform &
Hardware” met als doel om de gaten en prioriteiten aan te geven en hoe deze door de
NATO partner landen opgepakt kunnen worden t.b.v. toekomstige NATO missies.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

DR.2 Space Services
Kennispartners: TNO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
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Dit werkpakket is gericht op kennisopbouw voor het gebruik van huidige en toekomstige space based data en
services.
Resultaten 2020

Deelname aan Responsive Space Capabilities – MicroSat Military Utility programma RSCMSMU vergaderingen en workshops. Daarbij heeft NLR haar ISR exploitatie tool TOSTI ingezet tijdens een gezamenlijke demonstratie (militaire oefening RIMPAC 2020) voor spacebased inlichtingen en meegewerkt aan de verdere concept ontwikkeling (enterprise exploration) en de Tactics, Technics and Procedures (TTPs).
NLR heeft samen met TNO Defensie ondersteund bij het opstellen van een SBIR programma “Hyperspectrale satellietdata voor de begaanbaarheid van terrein voor militaire
operaties. Hierin is samen met Defensie de meest kansrijke operationele use case bepaald.
Bij deze SBIR ligt de focus op het verkrijgen van informatie over de draagkracht van de ondergrond voor voertuigen van Defensie.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

De resultaten van de RSC demonstratie zullen in 2021 gedocumenteerd worden in een
rapport en naar waarschijnlijkheid tijdens een nader te bepalen symposium (NATO) worden gepresenteerd.

DR.3 Space Situational Awareness
Kennispartners: TNO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Dit werkpakket is gericht op kennisopbouw voor kennis van wat er in de ruimte boven NLD en operatiegebieden gebeurt en wat een tegenstander van ons kan waarnemen.
Resultaten 2020

NLR heeft gesprekken gevoerd met Bureau Space (CLSK) om de NLR SSA activiteiten in het
kennisprogramma Militair Gebruik van de Ruimte L2019 af te stemmen. Hierin zal o.a. een
blauwdruk worden opgesteld voor een toekomstige Space Object Tracking Service voor de
Krijgsmacht geleverd door het Defensie Space Security Center. Daarbij zijn er ook verkennende gesprekken geweest met TNO, waarbij besproken is dat er sprake kan zijn van aanvullende werkzaamheden aangaande SSA. TNO richt zich op sensoren en daarmee op
Space Weather en Object Tracking, NLR op het gebruik van deze data en hiermee baan bepaling en propagatie, waarmee er naar baan veranderingen gekeken kan worden en mogelijk een koppeling gemaakt kan worden met Space Traffic Management aangaande Collision Avoidance.
Deelname aan NATO werkgroep SCI-311 “Collaborative Space Domain Awareness Data
Collection and Fusion Experiment”. NLR heeft baanbepaling berekeningen uitgevoerd aan
de hand van optische tracking gegevens en validatie van deze metingen aan de hand van
een ground truth.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

DR.4 Robust PNT
Kennispartners: TNO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Dit werkpakket is gericht op kennisopbouw voor robuuste Position Navigation Timing oplossingen en bescherming daarvan.
Resultaten 2020
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Het NLR richt zich op het ontwikkelen van een concept voor een robuuste PNT oplossing in
omgevingen waar GNSS signalen worden verstoord of mogelijk helemaal wegvallen. De
basis van het concept is GNSS en waar nodig aangevuld met andere navigatie sensoren.
Doel is om een open, modulaire architectuur te ontwikkelen waarbinnen eenvoudig verschillende navigatie sensoren kunnen worden gecombineerd. In 2020 is een eerste stap
gemaakt voor de ontwikkeling van zo’n concept. Hiervoor zijn een aantal navigatie sensor
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technieken bestudeerd (GNSS/IMU, GNSS ARAIM en SLAM) en is een basis gelegd om de
integrity (betrouwbaarheid) van deze sensoren te beoordelen.
Als leidraad van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee relevante use cases: 1)
Een drone die in een GNSS verstoorde omgeving een verkenningsvlucht uitvoert; 2) Een
marine schip waarvan de positie bepaling wordt verstoord door een GNSS spoofing event.

90

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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5 Kennis als Vermogen
In verband met het thema-overschrijdend karakter van het lange termijn Kennis als Vermogen-onderzoek zijn de
voorgestelde onderzoeksprogramma’s gekoppeld aan de twaalf competenties (hoofdkennisgebieden) van NLR, te
weten:
A. Luchtvaartveiligheid;
B.

Air Traffic Management en luchthavens;

C.

Human Effectiveness;

D. Duurzame luchtvaartoperaties;
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 of onderwerp binnen de sleuteltechnologieën
In de hierna volgende secties worden samenvattingen van deze programma’s gegeven en worden de onderzoeksvoorstellen gepresenteerd in termen van de omschrijving van de KaV-programma’s, (samenwerkings)relaties en
wetenschappelijke publicaties.
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5.1

A – Luchtvaartveiligheid

Figuur 5.1.1 - Artisit impression Urban Air Mobility - © NASA

5.1.1

Maatschappelijke context

De toename van autonoom opererende systemen en zelflerende systemen waarmee vliegers, verkeersleiders en ander operationeel personeel geconfronteerd worden, is omvangrijk en versnelt steeds meer. Dit vraagt om een nieuw
proces voor certificatie en validatie, omdat deze autonome systemen niet in alle condities getest kunnen worden die
in de praktijk kunnen voorkomen . Innovatie in training en in het ontwerp van de mens-machine interface zullen nodig
zijn om de mens op een effectieve manier te kunnen laten interacteren met meer autonome systemen. Vernieuwingen in system design zullen moeten helpen om systemen te ontwikkelen die gecertificeerd kunnen worden.
Transport van kritische lading (of zelfs passagiers) in een stedelijk gebied, zal volgens de Urban Air Mobility (UAM) toekomstscenario’s ook plaatsvinden met hoog geautomatiseerde systemen. Hoewel de komst van een intensief vervoerssysteem nog verre van zeker is, maken de toekomstbeelden wel duidelijk welke uitdagingen er liggen die ook
relevant zijn voor de toekomst van de “traditionele” luchtvaart. Deze uitdagingen liggen niet alleen op het gebied van
veiligheid, maar ook, breder, op het gebied van “public acceptance”, voortstuwing en airframe ontwerp.

5.1.2

De aanpak van het onderzoek

Kernvragen waar het onderzoek zich op richt zijn o.a.: Hoe kun je als operator of overheid voldoende vertrouwen krijgen in de veilige werking van autonome systemen? Hoe kun je als fabrikant snel en betrouwbaar het proces van certificering doorlopen? Hoeveel risico is de maatschappij bereid te accepteren? Hoe kan de mens in een goede samenwerking met deze systemen bijdragen aan een hoog veiligheidsniveau?
Onderzoek zal gericht worden op:
•

de processen en tools voor certificatie of validatie

•

het verzamelen van human factors data uit ongevals- en incidentenrapporten en het mogelijk maken van een
standaardisatie in de analyse van deze data. De analyse die dan mogelijk wordt, zal kunnen leiden tot inzichten waarmee automatisering, human machine interfaces en training verbeterd kunnen worden.

•

systeem architecturen en ontwerp methodieken waardoor certificatie vereenvoudigd wordt.

•

de mate waarin de samenleving vertrouwen heeft in deze technologie en de mate van bereidheid om risico’s
te accepteren.
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5.1.3

Impact

De onderzoeken dragen bij aan veiligheid van gebruikers en derden in de situatie met autonoom luchtverkeer en met
de opkomst van hoog-geautomatiseerde systemen. Automatisering kan ook de toegang tot het luchtverkeer mogelijk
maken van nieuwe typen voertuigen, waarmee wellicht efficiëntere vormen van mobiliteit aangeboden kunne worden of nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld die de Nederlandse economie kunnen versterken.

5.1.4

Onderzoeksprojecten

A.1 SA-07: UAM (Urban Air Mobility)

2018 - 2021

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Uitgaande van het concept van Urban Air Mobility, onderzoek gericht op de (publieke) acceptatie, veiligheid en
business opportunities van nieuwe, hoog-geautomatiseerde vervoersvormen in een stedelijk gebied. T.a.v. de
veiligheid zal onderzoek gedaan worden naar de regelgeving en manier om aan deze regelgeving te voldoen.
Ook wordt een concept of operation voor personenvervoer van stad naar luchthaven nader uitgewerkt. T.b.v.
onderzoek naar de acceptatie van UAM worden modellen ontwikkeld waarmee een UAM operatie (incl. geluid)
in een VR omgeving gesimuleerd kan worden; in eerste instantie als communicatiemiddel richting beleidsmakers en publiek, later als tool om hinder beperkende maatregelen te nemen in de openbare ruimte. T.a.v. businesscase-vorming wordt de samenwerking met technische universiteiten opgezocht. Studenten werken daarbij
verschillende concepten uit die NLR in een later stadium gaat simuleren
Resultaten 2020

Eerste aanzet voor het definiëren van een methodologie waarmee een gebalanceerde set
performance-based eisen voor de verschillende elementen van het “UAM system”
(air vehicle, operations, pilot/operator training, ATM, airport, supporting systems) kan
worden bepaald zodanig dat een bepaald niveau van third-party risk kan worden behaald.
Dit ter ondersteuning van de ontwikkeling en certificatie van een “UAM systeem”.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

A.2 EU SAFEMODE

2019 - 2022

Kennispartners: UvA en meer dan 20 Europese kennispartners
Relaties klanten en gebruikers: EASA, EUROCONTROL
Dit betreft ontwikkeling van een database en analysetechnieken voor de classificatie en analyse van human factors in incidenten en ongevallen in de luchtvaart en de scheepvaart. Bij de opkomst van autonome systemen,
kan juist de interface tussen mens en machine een issue gaan zijn. Dit is ook één van de redenen geweest voor
de EU om dit onderzoek te starten.
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Resultaten 2020

In WP2 is een human factors taxonomie ontwikkeld voor analyse van incidenten en ongevallen en is er op basis hiervan een ontwerp gemaakt voor SHIELD (Safety Human Incident
& Error Learning Database), waarin human factors data verzameld gaat worden door de SAFEMODE partners.
In WP6 is een digitale workshop uitgevoerd om te identificeren wat de impact van artificiele intelligentie (AI) in de toekomst zal zijn binnen de luchtvaart en vooral hoe deze zich in
de praktijk zal tonen aan vliegers en luchtverkeersleiders. Vervolgens is daar één case study
uit gekozen en is gestart met de ontwikkeling van een concept voor AMAN/DMAN/SMAN met AI component - om die in een low-fidelity (zonder simulator) omgeving te kunnen evalueren met HURID tools

Knelpunten 2020

Covid-19 maakte overleg, ontwikkelen en experimenteren met collega’s en Europese partners moeizamer.

Wetensch. publicaties

-
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A.3 SA-07: Autonomie

2018 - 2022

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: TenneT, Schiphol
Onderzoek naar alternatieve methoden voor de validatie en certificatie van geautomatiseerde systemen met
delen van machine learning. Ontwikkeling en ondersteuning van praktische cases waarin autonome systemen
operationeel ingezet worden.
Resultaten 2020

Er is een inventarisatie gemaakt van onderzoek en ontwikkeling van methodes voor de veilige invoering van artificiële intelligentie (AI) en met name machine learning (ML) in de
luchtvaart. Dit is gedaan op basis van zowel de algemene AI/ML literatuur als recente rapportage en onderzoeksplannen van luchtvaart gerelateerde instituten, zoals EASA, SESAR,
NASA en EUROCONTROL. Onderwerpen hierbinnen betreffen vertrouwen in AI, certificatieprocessen en aansprakelijkheid.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

A.4 OPTICS

20xx – 20xx

Kennispartners: Deep Blue, BAE Systems, CIRA, NLR, INNAXIS, EASA, EUROCONTROL, ONERA, DLR, CINI
Relaties klanten en gebruikers: Er is een groep van externe Technische Adviseurs met operationele expertise
op verschillende gebieden van het luchtvervoerssysteem opgericht. Deze groep is industriegericht en zorgt voor
een goede transversale dekking van de gehele luchtvaartindustrie. De rol van deze groep is de visie van de eindgebruiker in het project te brengen. Het advies van deskundigen zal voornamelijk worden verzameld tijdens de
jaarlijkse workshops. Elke workshop zal gericht zijn op een specifiek onderwerp, dat doorgaans overeenkomt
met een (of meer) SRIA-actiegebieden. Er zullen ook ad-hoc vergaderingen en rondetafelgesprekken worden
georganiseerd om SRIA-gebieden met een kleine reikwijdte te bespreken.
Resultaten 2020

Ten eerste het analyseren van de Year 3 "State-of-the-Art” in Aviation Safety and Security
research in de EU. Hiertoe is een selectie gemaakt van 50 aviation safety research projecten en 50 aviation security research projecten uit Europese en nationale programma's.
Deze zijn verdeeld onder de project partners, en ieder project is geclassificeerd op onderwerp, aviation segments addressed, safety issues addressed, maturity, barriers for implementation. Vervolgens zijn de resultaten verzameld, gecombineerd met de resultaten van
Year 1 en Year 2 van OPTICS2, en geanalyseerd met als doel te achterhalen of alle Europese
doelstellingen (uitgedrukt door ACARE in Flightplan2050 prioriteiten) zijn afgedekt door onderzoek, en waar nog gaten zitten. De resultaten zijn beschreven in deliverable D2.2,
“State-of-the-Art in Safety and Security – Year 3”.
Ten tweede is gewerkt aan het organiseren van enkele workshops, onder meer op het gebied van Urban Air Mobility, maar deze zijn vanwege de Corona maatregelen uitgesteld
naar begin zomer 2021.
Ten derde is een start gemaakt met het werk van Year 4 van OPTICS2: Nieuwe projecten
zijn geïdentificeerd, en een plan van aanpak is gemaakt voor een internationale benchmark. In die international benchmark zal geanalyseerd worden hoe de State-of-the-Art in
Aviation Safety and Security research in de EU zich verhoudt tot die buiten de EU. Hiertoe is
een questionnaire ontwikkeld, die gestuurd is naar aviation organisaties buiten de EU. De
resultaten worden verwacht in 2021.

Knelpunten 2020

Door de Coronamaatregelen zijn alle projectoverleggen in 2020 online geweest. Ook kon
een workshop over Urban Air Mobility die op het NLR georganiseerd zou worden met een
verwacht aantal gasten van 80 helaas geen doorgang vinden; deze workshop is uitgesteld
naar voorjaar 2021, en is dan waarschijnlijk online.

Wetensch. publicaties

-

A.5 Operational safety data
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Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Trainee.nl, Xomnia, KLM, ABL Fed Ex, HvA
Doel van deze activiteit is om te begrijpen hoe operationele data (b.v. radar track, of transponder data, maar
ook occurrences) geanalyseerd kunnen worden, ten behoeve van veiligheidsanalyses. Hiervoor is het noodzakelijk om data te verzamelen, te verrijken en op te slaan en wordt geëxperimenteerd met verschillende algoritmes, o.a. gebaseerd op machine learning en text mining. Operationele data wordt opgeslagen in de FLORIS database
Resultaten 2020

Er heeft analyse plaatsgevonden van grondradardata, gericht op het automatisch detecteren van abrupte rembewegingen en andere outliers in de operatie. Er is geëxperimenteerd
met topic modelling van incidenten rapportages. Dit werk kan uiteindelijke de analyse van
incidenten- en ongevalsrapporten verbeteren en vereenvoudigen.

Knelpunten 2020

Het vinden van interessante data die ook vrij is om te gebruiken.

Wetensch. publicaties

De Vries V (2020). Classification of Aviation Safety Reports using Machine Learning. In: conference proceedings of AIDA-AT 2020.

A.6 Safety Dashboards
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Opdrachtgevers die een Safety Dashboard aangeboden krijgen door NLR.
Onderzoek naar verbeterde gebruikerservaring en nieuwe functionaliteiten in Safety Dashboards.
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Resultaten 2020

Nieuwe concepten zijn ontwikkeld, getest en intern gevalideerd. Deze concepten zullen als
basis dienen voor verbeteringen aan bestaande Safety Dashboards.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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5.2

B - Air Traffic Management en luchthavens

5.2.1 - Ontwikkeling en demonstratie van U-space services in het VUTURA project om op efficiënte en veilige wijze drones in het luchtruim te integreren.

5.2.1

Maatschappelijke context

Een belangrijk doel van het ministerie van IenW is om te komen tot een efficiënter gebruik van het Nederlands luchtruim en de Nederlandse luchthavens. Een effectiever gebruik van luchtruim en luchthavens is gewenst om
1) Te komen tot een optimale doorstroming van mensen en goederen (seamless mobility)
2) Zo veel als mogelijk de geluidsoverlast en de CO 2-uitstoot te beperken
3) Ruimte te geven aan een groeiend aantal verschillende (en nieuwe) luchtruimgebruikers.

5.2.2

De aanpak van het onderzoek

Het onderzoek binnen dit programma moet leiden tot een kosteneffectieve, optimale doorstroming van mensen en
goederen (seamless mobility) in de gehele keten. Om te komen tot seamless mobility zal kennisopbouw plaats vinden
op gebieden zoals Airport Operation Centre, Passenger-centric operations, Ground Based Interval Management, Remote Tower Operations, Artificial Intelligence, Automatic Speech Recognition en integratie van drones/ UAM (Urban
Air Mobility) in het luchtruim middels Unmanned Traffic Management.
In het programma wordt samengewerkt met TU Delft en DLR.

5.2.3

Impact

De werkzaamheden binnen het programma Air Traffic Management en luchthavens dragen bij aan:
•

Mobiliteitsimpact voor reizigers: De flightpath 2050 doelstelling dat binnen Europa 90% van de reizigers binnen 4 uur van deur tot deur kunnen reizen.

•

Impact op klimaat en milieu: zo veel als mogelijk beperken van de geluidsoverlast, lager brandstofverbruik
van vliegtuigen (en dus een lagere CO2 uitstoot) en verminderde emissies (fijnstof, stikstofoxiden e.d.).

•

Economische impact: Een efficiënter gebruik van het luchtruim en luchthavens levert ruimte op voor meer
gebruikers. Een deel van de gebruikers zal een lager brandstofgebruik hebben en daarmee lagere kosten.
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5.2.4

Onderzoeksprojecten

B.1 Ground Based Interval Management (2019 - 2021)
Kennispartners: KLM, LVNL
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Ground-Based Interval Management is een stepping stone naar Flight deck Interval Management (FIM) op
Schiphol. Het idee is Ground-Based Interval management te ontwikkelen en in te zetten voor vliegtuigen, die
(nog) niet IM-equipped zijn, om deze beter te accommoderen op vaste naderingsroutes.
Resultaten 2020

Plaatsgevonden onder KvB LL.8.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

B.2 Automatic Speech Recognition (2019 - 2021)
Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, DFS
Ontwikkelen van Automatic Speech Recognition voor het mogelijk vervangen van Pseudo Pilots in training simulaties en om vast te stellen wat het effect is van Automatic Speech Recognition op de werklast van verkeersleiders.
Resultaten 2020

Plaatsgevonden onder KvB LL.4.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

B.3 Terminal Regie (2018 - 2020)
Kennispartners: RHDHV
Relaties klanten en gebruikers: Schiphol, KLM
In Terminal Regie ontwikkelt NLR een "passenger demand forecast" systeem dat op basis van observaties een
nauwkeurige voorspelling geeft van het passagiersaanbod in het luchthavengebouw. Daarvoor gebruikt de simulatieomgeving een zogenoemde digital twin van de luchthavenprocessen.
Resultaten 2020

Geen voortgang in 2020.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

B.4 ARTAS Development (2019 - 2021)
Kennispartners: ARTAS Users group
Relaties klanten en gebruikers: EUROCONTROL, Frequentis Comsoft, 42 Solutions, Saab Nederland
Het doel van het ARTAS Development project is met name gericht op het verbeteren van de ARTAS tracker.
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Resultaten 2020

De ARTAS Roadmap is gerealiseerd. Er is onderzoek verricht aan ARTAS Tracker autotuning.
Er is voorbereidend werk verricht op het gebied van Black Box Optimization met gebruikmaking van Surrogate Models. Er is een autotuning MATLAB demonstratie aan EUROCONTROL gegeven.
Er is deelgenomen aan ARTAS Users Application Enhancements WebEx, georganiseerd door
EUROCONTROL.

Knelpunten 2020

Vanwege de coronaperikelen was vanaf 16 maart 2020 alleen online contact met externen
en met collega's mogelijk.

Wetensch. publicaties

-
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5.3

C - Human Effectiveness

Figuur 5.3.1 - NLR’s Augmented Eye toepassing voor een efficiëntere en effectievere pilot training. De toepassing
maakt het kijkgedrag van de pilot inzichtelijk voor een instructeur middels het doorsturen van kijkfixaties (o.b.v. eyetracking) naar een HoloLens die wordt gedragen door de instructeur.

5.3.1

Maatschappelijke context

De mens is en blijft een belangrijke schakel in het luchtvaartsysteem. In dit hoofdkennisgebied speelt de mens, als
operator van de luchtvaart gerelateerde systemen, daarom een centrale rol. Aandacht wordt besteed aan operators in
de lucht en op de grond, zoals cockpitbemanning, missie-ondersteunend personeel, verkeersleiders, gevechtsleiders,
operators van onbemande luchtvaartsystemen, onderhoudspersoneel en luchthaven- en grondpersoneel.

5.3.2

De aanpak van het onderzoek

Van operators 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.
Het onderzoek richt zich op de toepassing van opleiding en training (O&T), modellering en simulatie (M&S) en operator performance (OP) kennis en technologie in het militaire en civiele luchtvaartdomein. De opgebouwde kennis wordt
gebruikt tijdens vrijwel de gehele levenscyclus van systemen en platformen: formuleren van eisen, definiëren van ConOps, aanschaf, ingebruikname, gebruik/operatie, onderhoud en modificaties. In het programma wordt samengewerkt met industrieën, CLSK, verschillende universiteiten en collega-instituten.

5.3.3

Impact

De werkzaamheden binnen het programma Human Effectiveness dragen bij aan:
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•

Verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van training en aansluiting bij de uitdagingen van luchtvaartoperaties (civiel en militair) in de 21ste eeuw. Een belangrijke trend daarbij is inzet van gemeten data om opleiding en training te personaliseren.

•

Een optimale, effectievere en efficiëntere toepassing van Modelling & Simulation (M&S) binnen de Luchtmacht. M&S speelt een steeds grotere rol in het opleiden en trainen van militair personeel, alsmede in de
ondersteuning van besluitvorming tijdens uitvoering van militaire operaties.

•

Toename van de veiligheid door een verbeterde aanpak van Operator Performance (OP) vraagstukken als
werklast (hoog en laag), afleiding en vermoeidheid.

•

Toename van effectiviteit en efficiëntie door goed afgestemde samenwerking tussen mensen en (steeds vaker op AI gebaseerde) automatisering. Hierbij valt te denken aan beslissingsondersteunende systemen voor
gebruik bij C2 en tijdens missieplanning en interfaces om operators bijvoorbeeld een RPAS te laten opereren.

5.3.4
C.1

Onderzoeksprojecten
Performance Based Training Support
Kennispartners: Ministerie van Defensie, Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Air Force Research
Laboratory (AFRL), Universiteit van Tilburg, NATO STO AVT/HFM 185
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Performance Based Training vergt geavanceerde technieken voor het meten, vastleggen en monitoren van prestaties en gedrag van zowel mens als systeem. Relevante onderzoekstopics zijn:
• Onderzoek met state-of-the-art meetinstrumenten die gedrag, fysieke en mentale toestand en prestatie-indicatoren van mens en systeem nauwgezet maar ongemerkt registreren. Specifieke aandacht gaat
uit naar de inzet van elektroencalografie (EEG).
• Onderzoek naar geavanceerde technieken om verzamelde data te analyseren (data analytics/science,
learning analytics) die kunnen worden gevisualiseerd in nieuwe generatie debriefing tools of een personal performance dashboard applicatie.
F-35 CDEF wordt als use case ingezet:
• Kennisopbouw voor een efficiënte inzet en gebruik van de Effects Based Simulator (EBS) software in een
human-in-the-loop (HITL) simulatieomgeving voor onderzoeks- en trainingsdoeleinden.

Resultaten 2020

Samen met de Universiteit van Tilburg is een labexperiment met verschillende condities van
cognitieve belasting opgezet en uitgevoerd. Tijdens de experimenten werd een multimodale
aanpak uitgevoerd waarbij EEG- en ECG-meetinstrumenten werden gecombineerd. Vervolgens is de EEG data op verschillende manieren geanalyseerd: zowel met meer simpele data
analyses als met meer geavanceerde data analyses. Die laatsten bestonden uit het classificeren van cognitive load in realtime door het gebruik van verschillende Machine Learning technieken . Het combineren van de metrieken in de simpele data analyse en de geavanceerde
classificatie algoritmes heeft tot een eerste versie van het Optimum Cognitive Load model geleid. Daarnaast zijn er verschillende geavanceerde technieken toegepast om de uitdagingen
van interindividuele variabiliteit (i.e. Transfer Learning) aan te pakken. Tot slot is deze opzet
ook ingezet bij een pilot op NLR . De trainee heeft verschillende scenario’s met verschillende
niveaus van cognitive load in een human-in-the-loop simulatieomgeving uitgevoerd.

Knelpunten 2020

Het blijkt in praktijk lastig om underload en overload voldoende te manipuleren, met name in
een labomgeving. Een tweede experiment met de nodige aanpassing is nodig om tot meer betrouwbare en valide metrieken te komen. Daarnaast blijft het een uitdaging dat EEG signalen
niet alleen tussen individuen verschillen, maar ook van moment tot moment binnen het individu. De Transfer Learning techniek lijkt veelbelovend om desondanks een adequate voorspelling van cognitieve belasting te maken. Dit zal verder moeten worden uitwerkt.

Wetensch. publicaties

-

C.2
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•

Kennispartners: Technische Universiteit Delft (TU Delft), NATO MSG-189 Specialist team (NATO ST XR/AI)
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Ontwerpen en evalueren van X-Reality toepassingen, rekening houdend met effectiviteit, efficiëntie en comfort
voor de gebruiker, voor zowel meer conventionele als meer innovatieve systemen.
Kennisopbouw over de ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden van AI binnen de kerngebieden van Opleiding en Training (O&T), Modellering en Simulatie (M&S) en Operator Performance (OP) om tot een visie te komen hoe AI ondersteunend kan zijn voor klanten en klantvraagstukken. Constructie van een ondersteunend model en methode voor het ontsluiten van AI-toepassingen binnen organisaties (AI als Vermogen). Verdere kennisopbouw van toekomstige hard- en software architecturen die relevant zijn voor nieuwe generaties simulatoren
is noodzakelijk (Simulator van de Toekomst). Ook is het van belang om hands-on ervaring en kennis op te bouwen op het gebied van het gebruik van modulaire architecturen en middle-of-the-market hardware en de combinatie met o.a. AR en VR.
Ook aandacht voor AR in the cloud, HF van X-Reality en CD&E in Battlelabs in NATO context.

Resultaten 2020

Er is literatuuronderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van decision support systemen in
command and control op drie niveaus van oorlogsvoering (technisch, tactisch en operationeel),
samengevat in een technical report (NLR-TR-2020-207). Er is ook een raamwerk gerealiseerd
dat gebruik maakt van Machine Learning wat gedrag genereert voor gebruik in luchtgevechtssimulaties. Het raamwerk ondersteunt meerdere Machine Learning methoden.
Er is daarnaast een samenwerking opgezet met TU Delft waarbij kennis en gebruik van faciliteiten worden uitgewisseld betreffende de simulator van de toekomst. In dit kader is ook een eerste taxonomie voor targeted fidelity opgesteld. Er is tevens een visiedocument over spatial
computing opgesteld, d.w.z. de combinatie AI met AR en VR en eventueel andere technologieën die elkaar versterken. Tot slot neemt NLR deel in NATO werkgroep MSG-189.

Knelpunten 2020

Het raamwerk opzetten dat meerdere Machine Learning methoden en meerdere luchtgevechtsimulatieomgevingen ondersteunt, bleek complexer dan initieel verwacht, maar de eerste versie is gerealiseerd. Daarnaast dient de taxonomie voor
targeted fidelity nader onderzoek; deels zal dit origineel onderzoek betreffen omdat de betreffende kennis nog niet in de literatuur beschikbaar is.

Wetensch. publicaties C.3 uit het Onderzoeksprogramma is nu onderdeel van C.8 hieronder.
C.4

•
•
•
•

SA-17: Training CLSK
Kennispartners: USAF AFRL, FFI, NMSG-164 (MSaaS), MAK Technologies, JIVC/VTSP, US DoD ADL
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Om de nieuwe generatie luchtmacht te kunnen blijven ondersteunen met hoogwaardige kennis binnen de gehele OT&G-levenscyclus is de volgende kennisopbouw nodig met betrekking tot:
Training en Simulatie als een Service: technologieën, architecturen en diensten;
Toekomstige (E)Learning ecosystems en digitale technologieën;
Smart scenario building blocks;
Training en Simulatie capability maturity modellen en portfolio rationaliseringsmethoden.

Resultaten 2020

KAV Training CLSK heeft zijn hoofddoelstelling voor 2020 bereikt, de realisatie van een demonstrator van een simulatie training- of leerecosysteem. Deze demonstrator is momenteel
een permanente capability die operationeel is in het X-lab van NLR. De demonstrator, met bijbehorende presentatie en video, zullen worden ingezet in de communicatie met CLSK, Defensie en de internationale gemeenschap (bijv. conferenties, presentaties op uitnodiging en
shows).
De permanente capability van Training CLSK levert nu al vrij volwassen (TRL5) en herbruikbare
diensten aan andere NLR onderzoeksprojecten zoals L1701, L1806 en DTP IDTEAM. Ideeën en
concepten zullen in 2021 ook worden gebruikt in het DMO MSMT Support Project en gerelateerde vervolgprojecten.
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Tijdens KaV Training CLSK 2020 is een nauwe samenwerking tot stand gebracht met USAF
AFRL en FFI op het gebied van prestatiegerichte training, learning analytics en scheduling. Dit
heeft geresulteerd in het wederzijds gebruik van elkaars toolsuites. Deze samenwerking en
collectief onderzoek zal worden voortgezet in 2021. Verder werd de NAVO MSG -164 over
MSaaS Phase 2 ondersteund door KAV Training CLSK in 2020 met actieve deelname aan verschillende bijeenkomsten en bijdragen aan de resultaten.
Knelpunten 2020

Vanwege de COVID-19-pandemie was een dergelijke bredere externe verspreiding met toekomstige belanghebbenden dit jaar niet mogelijk.

Wetensch. publicaties

1.
2.

3.

C.5

Toubman, A., van der Pal, J., & Crijnen, J. A. (2020). On-Demand Skills Training to Support
Regular Continuation Training for Fighter Pilots, MSG-177 October 2020.
Van der Pal, J., & Toubman, A. (2020). An Adaptive Instructional System for the Retention
of Complex Skills. International Conference on Human-Computer Interaction, 12214, 411–
421.
Eirik Løhaugen Fjærbu, Guro Kristin Svendsen, Jelke van der Pal (2020), Feasibility of Performance-Based Training Programs for Combat Aircraft Pilots, MSG-177 October 2020

SA-15: Informatie Gestuurd Optreden (IGO)-ontwikkeling: operator performance
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Ontwerpen en evalueren van functionele user interfaces, rekening houdend met effectiviteit, efficiëntie en comfort voor de gebruiker, voor zowel meer conventionele als meer innovatieve systemen. Inventariseren van en
experimenteren met veelbelovende visualisatie- en interactiemiddelen. Gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van front-ends voor toepassingen die gebruikt worden bij de analyse, verwerking en gebruik van allerlei soorten data, in control stations van onbemande systemen, om data uit te wisselen en om samen te werken.

Resultaten 2020

Dit jaar is een human-in-the-loop experiment uitgevoerd met een zogenaamde Attentive
User-Interface (AUI). Dit systeem beoogt door middel van onder meer eye-tracking te achterhalen wat de beschikbaarheid is van de beeldanalist voor notificaties. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gegenereerd door AI die relevante zaken oppikt in de realtime beelden vanuit
een sensor. De AUI presenteert deze notificaties op een dusdanige wijze, dat de beeldanalist
zo min mogelijk wordt gestoord in de taakuitvoering, maar toch de taakprestatie en SA worden verhoogd. Uit het experiment blijkt dat de geteste AUI een positief effect heeft op de
taakuitvoering van de beeldanalist maar niet op de SA.

Knelpunten 2020

Onderdeel van het onderzoek is het genereren van beeldinformatie dat de realtime data vanuit een sensor emuleert. Het creëren van toepasselijk beeldmateriaal en realistische scenario’s bleek uitdagend te zijn. De geleerde lessen kunnen worden meegenomen in gerelateerde
activiteiten.

Wetensch. Publicaties

-

C.6

MEDIATOR

Matching EU

Kennispartners: SWOV, TUD
Relaties klanten en gebruikers: FIAT
Ontwikkeling van intelligent MEDIATOR systeem dat als het ware schakelt tussen operator en automatisering op
basis van input vanuit de operator, automation en context state. NLR richt zich binnen MEDIATOR op (het meten/bepalen van) de operator state, in het bijzonder op degraded human performance als resultaat van fatigue
en/of distraction.
Resultaten 2020
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Binnen het project brengt NLR kennis en ervaring uit het luchtvaartdomein in. In het project
zijn een aantal kennis-lacunes vastgesteld, die dit jaar zijn opgevuld door het doen van gericht
literatuuronderzoek. Centraal thema voor NLR is het vaststellen van “operator (un)fitness to
drive”. Dat komt neer op voorspellingen van de staat van de bestuurder, waaruit moet blijken
of deze de taken van de automatisering op een zeker moment al dan niet over zou kunnen nemen. Dit is relevant voor NLR, want de betreffende kennis kan toegepast worden op vliegers.
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Project deliverables waar we aan bijgedragen hebben:
1.2 Behavioural markers for degraded human performance
1.5 HMI Functional Requirements
Knelpunten 2020

De bestaande kennis moet worden aangevuld met nieuwe kennis gebaseerd op experimenten. Met name door Covid-19 is uitvoeren van experimenten gecompliceerd / onmogelijk, terwijl het project wel verder moet. Daarom is recent besloten dat NLR gaat proberen om een
kleinschalig experiment binnen NLR uit te voeren, samen met kennisparter SWOV, in plaats
van bijdragen aan een grotere proef waar diverse partners samen gaan werken. Op die manier kunnen we nog steeds kennis en ervaring op het gebied van driver (un)fitness opbouwen.

Wetensch. publicaties

-

C.7

VIBE

Matching

Kennispartners: Tilburg University, NHTV Breda University of Applied Sciences, Fontys ICT, ROC Tilburg
Relaties klanten en gebruikers: Noldus, IC3DMedia,Bluetea, Maxima Medisch Centrum, Spaarnse Gasthuis
Ontwikkeling van realistische, interactieve avatars (virtuele mensen) die effectief en efficiënt ingezet kunnen
worden voor opleiding & training binnen verscheidene domeinen waaronder de luchtvaart. NLR richt zich binnen
VIBE (Virtual Humans in the Brabant Economy) 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.
Resultaten 2020

Dit jaar is onderzoek uitgevoerd naar de inzetbaarheid en integratie van interactietechnologieën (zoals spraakherkenning, spraakgeneratie, dialoogvoering) binnen conversationele
agents voor trainingssimulaties. Op basis van dit onderzoek is een data-gedreven ontwerpmethode ontwikkeld waarbij door middel van domeinmodellering automatisch een natuurlijke
taal interactie interface kan worden geconfigureerd. Deze methode is uitgewerkt en gedemonstreerd binnen een case study. Tevens heeft NLR binnen het consortium bijgedragen aan
de opzet en analyse van een gebruikersexperiment voor de toepassing van een virtual human
binnen het bariatrie domein, ter ondersteuning van bariatrische patiënten.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

C.8

Werkgroep deelname en innovaties
Kennispartners: ESA en DLR voor het FLEXXR project
Relaties klanten en gebruikers:-Kennisopbouw door deelname aan de volgende werkgroepen:
• EASA FSTD (Flight Simulation Training Devices) Rulemaking Task
• RAeS International Flight Crew Training
• EAMTC (European Aviation Maintenance Training Committee)
• CANSO Workgroups Human Performance Management & Human Resources
• Kennisplatform Nachtwerk
Innovatie
AR/VR in astronauten training (met ESA/DLR)

Resultaten 2020
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Vanuit dit project is deelgenomen aan diverse (inter)nationale werkgroepen. Naast kennisdeling met universiteiten, instituten, bedrijfsleven en overheid, is opbouwen en onderhouden
van een relevant internationaal netwerk een belangrijke drijfveer met het oog op de toekomst.
Naast deelname aan werkgroepen is ook gestart met het FLEXXR project. Dit is een samenwerking met ESA en DLR waarin een concept demonstrator m.b.t. het familiariseren met, en
inrichten van experimenten in FLEXHAB. FLEXHAB is een mock-up van een toekomstige maanhabitat als onderdeel van het LUNAR project van ESA. In dit project wordt met behulp van cooperatieve VR de voorbereiding van experimenten op de maan geoptimaliseerd. Tevens
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wordt een doorkijk gegeven naar mogelijk toekomstig AR gebruik in de FLEXHAB tijdens de
daadwerkelijke uitvoering van experimenten. Hiermee vergroten wij onze kennis op het gebied van ruimtevaart en versterken wij ons netwerk met ESA en DLR.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

C.9 SA-10 - Augmented Eye, Evidence-Based Training & XR for Training
Kennispartners:
Augmented Eye – Noldus BV, KLM
Evidence-Based Training – Use Before Flight, EASA
XR for Training - KLM
Relaties klanten en gebruikers:
Augmented Eye – DHL-EAT, WizzAir, Seeing Machines, Emirates
Evidence-Based Training – Aegean Airlines, KLC/KLM, Aerologic
XR for Training - KLM
In het Augmented Eye project wordt onderzocht hoe gaze-tracking technieken in combinatie met realtime data
analyse kunnen worden ingezet om instructeurs te ondersteunen bij de training van vliegers in flight simulators.
Kijk/scan gedrag in de cockpit speelt zowel bij de opleiding als in de operatie een belangrijke rol en moet daarom
aangeleerd en (soms) geremedieerd worden. Door gebruikmaking van een mixed-reality bril of een tablet ziet de
instructeur waar de leerling naar kijkt en wordt informatie getoond over het kijkgedrag. Daarnaast is een debriefing-tool in ontwikkeling. De uitdaging in dit project is om research tools inzetbaar te maken in de operationele
praktijk.
In het Evidence-Based Training (EBT) project worden werkwijzen en tools onderzocht en ontwikkeld die de transitie van de huidige manier van trainen – gebaseerd op een gestandaardiseerde manier aanleren en demonstreren
van het uitvoeren van procedures – naar een nieuwe manier van trainen, die is gebaseerd op het aanleren en demonstreren van competenties op een manier die meer is toegesneden op de vorderingen en behoeften van de
individuele leerling (vlieger). Daarnaast speelt data uit de trainingen en de operatie in deze manier van trainen
(EBT) een belangrijke rol bij het aanpassen van het trainingsprogramma. De invoering van EBT brengt aanzienlijke
veranderingen in het werk van instructeurs met zich mee. Deze transitie naar Performance Based Training vraagt
om methoden en tools ter ondersteuning van organisaties en instructeurs (en toezichthouders, Performance Based Oversight) en dit project is dan ook gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van die methoden en tools.
Het project XR for Training onderzoekt welke mogelijkheden Mixed-Reality technieken bieden om onderdelen
van de training van vliegers en onderhoudstechnici te verbeteren en te ondersteunen met low(er)-cost devices.
Waar thans nog veel trainingen worden uitgevoerd in zeer kostbare simulators bieden nieuwe (XR-)technieken in
combinatie met nieuwe regelgeving mogelijkheden om (deel)taken te trainen met eenvoudiger devices. Dit project onderzoekt de mogelijkheden en ontwikkelt ook concrete toepassingen met als doel om aan te tonen dat de
veronderstelde potentie van de nieuwe technologieën ook inderdaad gerealiseerd kan worden. Er is een duidelijk
relatie met onderwerp C.2 X-Reality Design, Development & Evaluation, waarbij de nadruk in dit project C9 vooral
ligt op het onderzoeken en aantonen va de toepasbaarheid.
Resultaten 2020
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Augmented Eye – In 2020 is vooral gewerkt aan het zetten van de stap van een prototype naar
tooling die een pre-operationele toepassing mogelijk maakt. Daartoe is onder meer een
nieuwe eye-tracker aangeschaft en geïntegreerd met de andere componenten. Deze eye-tracker kan het kijkgedrag op meerdere aandachtsgebieden in een groter deel van de cockpit volgen en dat is noodzakelijk voor kijkgedrag dat zowel de primaire displays als de HUD en het
uitzicht naar buiten beslaat. Daarnaast is de software opnieuw opgezet, en is de integratie van
het nieuwste type Microsoft Hololens uitgevoerd. Daarnaast zijn een aantal realtime analyses
werkzaam gemaakt en is een scene-camera toegevoegd. Het resulterende MVP kan na een
configuratieslag gedemonstreerd kan worden op externe locaties met andere simulators. Tevens is dit MVP niet beperkt tot de civiele cockpit omgeving waarin het gebouwd is, maar is
ook inzetbaar in ATC en militaire omgevingen. Daarnaast is onderzocht wat de mogelijkheden
zijn om de aldus gebouwde applicatie te integreren met bestaande Human Performance tools
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van de firma Noldus BV, die mogelijk de stap naar operationele toepassing kan ondersteunen.
Verder is door het NLR een workshop georganiseerd en uitgevoerd waarin de belangrijkste
spelers in de wereld op dit onderwerp (waaronder Emirates, Alaskan Airlines, KLM, DHL, FEDEX, Qantas en NASA) bijeen zijn gebracht om te bespreken waar de grootste potentie en de
grootste uitdagingen voor toepassingen als Augmented Eye liggen in de trainingspraktijk van
airlines.
Evidence-Based Training – Onderzoek en ontwikkeling in 2020 waren vooral gericht op het de
onderdelen die nodig zijn om EBT bij een airlines te kunnen introduceren en de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan om EBT niet alleen te kunnen introduceren maar de implementatie in alle onderdelen van het trainingsprogramma en de trainingspraktijk zodanig te laten
verlopen dat de voordelen van EBT gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor is specifiek een Initial EBT Instructor Training Program ontwikkeld, een driedaags trainingsprogramma die aan
alle regelgeving voldoet en aan de best practices om EBT/CBTA instructeurs bij te brengen. Er
is ook ondersteuning geboden aan EASA in de vorming van regelgeving omtrent instructeur
standaardisatie en opleiding, alsook grading en assessment (i.e. ORCA-methodiek). Dit heeft
geresulteerd in regelgeving die de veiligheid en effectiviteit van EBT programma’s beter zal
borgen. Daarbinnen is onderzocht welke guidance en trainingsmateriaal nodig zijn om instructeurs van de kennis en competenties te voorzien om de voor hen nieuwe werkwijze van EBT
op een consistente en voor het hele instructeurs corps gestandaardiseerde manier in praktijk
te brengen. Verder is gewerkt aan de algoritmen die nodig zijn om trainingsdata te kunnen
analyseren en de inzichten op te leveren die nodig zijn om de training waar nodig bij te sturen.
Specifiek is onderzoek gedaan naar visualisatie en algoritmes van de effectiviteit van competentiegericht opleiding (i.e. EBT). Een belangrijk resultaat was in 2020 ook de Global Review
van de wereldwijde adoptie en invoering van EBT. Hiertoe heeft het NLR in samenwerking met
de internationale vliegerassociaties een wereldwijde survey onder vliegers, instructeurs,
Heads of Training en toezichthouders uitgevoerd. De resulterende review – de eerste in z’n
soort – heeft onder meer waardevolle inzichten opgeleverd in de knelpunten bij de invoering
van EBT, en het heeft het NLR daarnaast verder als ‘thought-leader’ op de kaart gezet, hetgeen
resulteert in groeiende belangstelling van de EBT kennis van het NLR bij airlines, regulators en
training providers (waaronder CAE en L3).
XR for Training – In 2020 is onderzocht hoe met een eenvoudig device (iPad) de kennis en
vaardigheid (proficiency) van verkeervliegers kan worden onderhouden die onregelmatig gebruik maken van een Head-Up Display (HUD). Daartoe zijn alle belangrijke functies van de verschillende modes van de HUD inzichtelijk gemaakt, zowel door interactieve uitleg als door het
bekijken van de werking van de HUD in verschillende omstandigheden en scenario’s. Ook zijn
functies bedacht én ontwikkeld om aspecten als brightness control, head/seat-position en declutter opties te kunnen oefenen. Er is nauw samengewerkt met instructeurs van KLM, en KLM
heeft hi-res video van de HUD in verschillende scenario’s opgenomen in de 787 simulator die
in de applicatie zijn geïntegreerd. Tenslotte is onderzocht hoe vliegers hun kennis zelf kunnen
toetsen en zijn daarvoor ook een quiz functie en content ontwikkeld. Het resultaat is een preoperationeel tool waarmee in de praktijk (in 2021) kan worden onderzocht in hoeverre met dit
soort oplossingen adequate proficiency support kan worden gerealiseerd.
Knelpunten 2020

Augmented Eye – Het presenteren van de eye tracking data op de HoloLens leverde problemen
op door beveiligingsbeperkingen in de overgang van de wifinetwerk/router van de Hololens en
het NLR netwerk. Daarnaast bleek
de standaard serialisatie library van Microsoft (voor het over sturen van data berichten) niet
te werken voor deze specifieke toepassing, waardoor de gehele library én een deel van reeds
eerder gemaakt code moet worden vervangen door zelfgeschreven code.
Evidence-Based Training – Belangrijkste knelpunten in 2020 waren dat onze partner Use Before Flight druk was met de implementatie van hun software (QTMS) bij verschillend gebruikers waardoor er geen gelegenheid was om (nieuwe) NLR functionaliteit te integreren in hun
software suite, en dat de analyse van de survey resultaten en het de vertaling van de

104

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

bevindingen in de Global EBT Review meer tijd kostte dan voorzien. Daardoor is weinig voortgang geboekt op het gebied van de EBT (software) tools.
XR for Training – bij het onderzoek en de ontwikkeling zijn geen belangrijke knelpunten ondervonden. Wel vroeg het vinden van een goede manier om de invloed van de head/seat-position
inzichtelijk te maken om een heroverweging en het gebruik van (andere) sensoren van de iPad
omdat de aanvankelijke oplossing niet voldoende representatief was voor de werking in de
praktijk.
Wetensch. publicaties

C.10

Vlasblom, Jeanine I. D., Zon, Rolf G. D., van der Pal, Jelke (2020). The state and promise of eye
tracking: from laboratory to operation, 1st International Workshop on Eye-Tracking in Aviation
(ETAVI 2020)
Naast dit paper is bijgedragen aan verschillende niet wetenschappelijke publicaties.

SA-10: ANSP Learning Analytics
Kennispartners: Geen.
Relaties klanten en gebruikers: (ex-)LVNL consultatie, wereldwijde ANSPs
Het identificeren en ontwikkelen van de meest impactvolle use-case(s) voor het toepassen van learning analytics in ANSP in verkeersleider-opleidingen, t.b.v. het efficiënter en effectiever toespitsen van de opleiding naar
trainee leerbehoeftes. Onderdeel van de Strategische Ambitie ANSPs.
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Resultaten 2020

• Identificatie van de meest waardevolle toepassing van ANSP learning analytics (het inzichtelijke krijgen van de niet-technische competenties Situational Awareness,
Workload Management en Problem Solving & Decision Making).
• Realiseren van eerste blauwdrukken van analytics modellen, waarbij zowel de hardware
architectuur als analytics logica een eerste iteratie heeft ondergaan.
• Het ontwerpen van de eerste HMI-concepten voor het effectief tonen van analytics
voor instructeurs (en later mogelijk ook trainees).
• Realiseren van eerste hardware en software koppelingen tussen verschillende analytics
data bronnen (m.n. NARSIM en Aurora Eye-Tracker).

Knelpunten 2020

• De bestaande systeeminfrastructuur is een barrière voor het koppelen van human factors instrumenten met NARSIM-elementen.
• Het is lastig gebleken het beeld op de trainings-/analyticsbehoeftes buiten LVNL in kaart
te brengen. Dit kan de impact van dit onderzoek mogelijk beperken.

Wetensch. Publ.

-
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5.4

D - Duurzame luchtvaartoperaties

Figuur 5.4.1 - Het elektrische vliegtuig van NLR, de Pipistrel Velis Electro

5.4.1

Maatschappelijke context

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.
NLR-kennisgebied Duurzame luchtvaartoperaties 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 NLR de traditionele milieueffecten, zoals uitgedrukt in termen van geluid en uitstoot
van vliegtuigen. Daarnaast bestudeert 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 NLR een breed scala van betrokkenen, maar vooral (nationale en internationale) overheden, de samenleving, luchtvaartorganisaties en industriële partijen (waaronder vliegvelden, luchtvaartmaatschappijen
en vliegtuigindustrieën). Voor hen ontwikkelt NLR ook middelen, instrumenten en systemen die zij kunnen benutten
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 NLR kunnen worden bijgestaan. Hiervoor benut en ontwikkelt NLR een breed palet aan kennis; naast evident luchtvaartkennis, ook kennis op
terreinen als informatica, wiskunde, stedenbouw, psychologie en economie. Het uiteindelijke doel van al deze kennisopbouw is 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.
106

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

5.4.2

Aanpak van het onderzoek

Binnen het kennisgebied duurzame luchtvaartoperaties vindt kennisopbouw plaats binnen het in NLR-strategieplan
vastgestelde speerpunt voor kennisontwikkeling “kwaliteit van leven”.
Daarnaast zal het kennisgebied nauwe aansluiting hebben met de strategische ambitie Elektrisch Vliegen (zie elders in
het onderzoeksprogramma).

5.4.3

Impact

Zie de roadmap. Door het verder ontwikkelen van deze kennisbasis worden de theoretische en praktische grondkennis
verkregen en uitgebreid waarop kan worden voortgebouwd in onderzoeksprojecten in Kennis voor Beleid projecten
en directe ondersteuning van de overheid rondom bij het onderwerp van de duurzaamheid van luchtvaart. Hiermee
wordt concreet bijgedragen aan het overheidsbeleid ter verdere verduurzaming in het algemeen en die van de luchtvaart in het bijzonder.

5.4.4
D.1

Onderzoeksprojecten
Big Flight Data Service

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: KNMI, Onderzoeksinstellingen, ingenieursbureau, IenW, CLSK, DFS
Het project heeft ten doel het ontwikkelen van een big flight dataservice als de centrale NLR databron
• voor het leveren van nauwkeurige en volledige flight track data welke benodigd is voor het uitvoeren van
een breed scala aan onderzoeksprojecten.
• opslag van alle door het NLR aangekochte vlucht data.
Resultaten 2020

Resultaten 2020 Dit jaar zijn binnen het centrale flight data service project de volgende resultaten geboekt:
• ingebruikname flight data service op nieuw krachtig server systeem
• implementatie import module voor het verwerken van ADS-B sensor data afkomstig van
het KNMI
• uitbreiding flight REST API ten behoeve van verdere applicatie-applicatie interactie voor
o.a. Het KvB project MilieuScores
• verrijking van de vlucht data met vliegtuigtype, en luchthaven aankomst en vertrek

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

D.2

QGIS implementatie

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Doel van het “QGIS Project” is de gebruikers van AOEP topologische kaarten te laten maken voor diverse milieuberekeningen, en specifiek voor geluidsberekeningen. Het gaat hierbij om het visualiseren van:
•
Contouren
•
Grids
•
Routes
•
Tracks
Verder dienen er ook woningtellingen te gebeuren, analoog aan nu met de ATEPViewer gebeurt.
Onderliggend doel is ook het uitfaseren van ATEPViewer, zodat QGIS als basis kan dienen voor verdere ontwikkelingen.
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Resultaten 2020

Er is hoofdzakelijk gewerkt aan het uitvoeren van woningtellingen. Hierbij moeten kadastergegevens gecombineerd worden met contouren van geluidberekeningen om tot het aantal
woningen te komen die binnen een opgegeven contour vallen. Deze woningtellingen moeten zowel op nationaal (Nederlands) niveau kunnen worden uitgevoerd als op Europees niveau. Deze functionaliteit is te gebruiken in combinatie met het Open Source QGIS programma.
Verder is er in 2020 is een begin gemaakt voor het visualiseren van routes. Bestaande invoerformaten worden ingelezen, inclusief spreiding, en dit is als prototype gepresenteerd.

Knelpunten 2020

Budget beperkte het verder uitwerken van de gewenste functionaliteit voor tracks en routes.

Wetensch. publicaties

-

D.3

ECATS deelname

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers:
ECATS is een “International Association” voor het verbinden van wetenschappers op het gebied van luchtvaart
en milieu, en verbindt meer dan 100 onderzoekers. Het doel van ECATS is het bevorderen en ondersteunen van
gezamenlijke activiteiten op het gebied van luchtvaart en milieu impact.
Resultaten 2020

Het NLR heeft zitting in de wetenschappelijke commissie en in het bestuur van ECATS. In dit
jaar heeft het NLR bijgedragen aan de organisatie van een congres. Oorspronkelijk gepland
voor een 4-daags “live-event” in Stockholm, is dit uiteindelijk een virtuele bijeenkomst geworden met ruim 220 deelnemers. Onder de titel “Making aviation environmentally sustainable” zijn een groot aantal lezingen gehouden over onderwerpen als klimaat impact (van
non-CO2) gassen, duurzame luchtvaart operaties, alternatieve brandstoffen, luchthaven
luchtkwaliteit, toekomstige materialen, en nieuwe vormen van vliegtuigvoortstuwing.
Daarnaast is meegeschreven aan een ECATS paper met als onderwerp de resulterende klimaatimpact door de uitstoot van de luchtvaart met een integrale benadering van de technische doelstellingen en verwachte de verwachte groei tot 2050. Hierbij is ook aandacht geschonken aan de impact van COVID op de ontwikkelingen in de luchtvaart.

Knelpunten 2020

Door de COVID omstandigheden was het de afgelopen 10 maanden niet mogelijk om lijfelijk
met de ECATS partners bijeen te komen. Dit maakt de kennisuitwisseling, afstemming, interactie en de kennismaking met het consortium anders dan verwacht.

Wetensch. publicaties

Er is meegeschreven aan een publicatie voor het tijdschrift “Nature Publications”. De huidige status van het paper is concept en wordt extern gereviewed.

D.4

Omgevingsgeluid

2020

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW en andere overheden, provincie Noord Holland, TU-Eindhoven, TU-Delft, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen;
Resultaten 2020

Het project "Omgevingsgeluid" richt zich op het in kaart brengen van de beleving van hinder
door vliegtuiggeluid. Het idee is klachten en hinderresponses te kunnen relateren aan op dat
moment aanwezige vliegtuiggeluid en de tijdstip. Een analyse tool werd ontwikkelt om het
vliegtuiggeluid over een tijdschaal voor verschillende locaties te onderzoeken. Daarnaast
werd een experiment uitgevoerd om te onderzoeken welke fysiologische maten voor hinder
kunnen worden gebruikt om subjectieve hinder beleving aan te vullen.
Tijdreeksen van vliegtuiggeluid op een gedetailleerde tijdschaal werden voor verschillende
locaties ontwikkelt. In het onderstaande figuur wordt een concept tijdreeks-reconstructie
voor twee locaties weergegeven. Met behulp van tijdreeksen is het mogelijk om tijdgevoelige hinderindicatoren zoals respite of het achtergrondgeluidniveau te verkennen.
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De resultaten uit het experimentele onderzoek, gebaseerd op hinderbelevingsdata, geven
aan dat de hoewel kortdurende hinder (short-term annoyance) samengaat met langdurige
hinder (long-term annoyance) zowel thuis als buitenshuis, dit niet significant wordt ervaren
op de werklocatie. Ten tweede waren deelnemers die de locatie en de blootstellingsduur
belangrijk vonden, eerder geïrriteerd.
Knelpunten 2020

Daarnaast werd een nieuwe NLR interne applicatie toegepast die niet gevalideerd was. Tijdens de gebruik van de applicatie zijn problemen met de datasynchronisatie op de NLR
server ontstaan. De consequentie hiervan was een gedeeltelijke dataverlies. De toepassing
van de applicatie heeft het mogelijk gemaakt om problemen te verkennen en verbeteringen
uit te voeren.

Wetensch. publicaties

Geen, wel deelname als panellid tijdens meerdere kennissessie georganiseerd door de Provincie Noord Holland.

D.5

Geluidsynthese en auralisatie

2020

Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW, andere overheden, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en
vliegtuigfabrikanten
Het ontwikkelen van de kennis en modellen om toekomstige vliegtuigconcepten nu al hoorbaar te maken in een
virtual reality (VR) omgeving, waarbij het project is ingebed als promotietraject aan de TU Delft.
Resultaten 2020

Het eerste jaar van de promotie was ingericht om bekend te raken met het werk dat eerder
is uitgevoerd, waarbij metingen aan een propeller in de windtunnel worden gebruikt voor
de simulatie van een overvliegend (elektrisch) vliegtuig. Daarnaast was het doel om een eerste wetenschappelijke publicatie op te leveren, om een aantal nieuwe, relevante resultaten
te genereren en om het onderzoeksplan voor de drie volgende jaren in meer detail uit te
werken.

Knelpunten 2020

De doelstellingen voor het eerste jaar zijn onvoldoende behaald. Na de evaluatie van het
eerste jaar heeft de beoordelingscommissie van het promotietraject een negatief advies gegeven over het voortzetten van dit project met de huidige promovendus. In 2021 zal besloten moeten worden of en hoe de inhoudelijke doelstellingen doorgang kunnen vinden.

Wetensch. publicaties

-

D.6 Visualisatie Emissies
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW, tevens andere (lokale) overheden, luchthavens, bewoners,
kennisinstellingen
Visualisatie van emissies van straalvliegtuigen, zoals stikstofdeposities, ultra-fine particles (UFP), NOx enCO2
met tot doel beter inzicht geven in waar deze emissies terecht komen in de lucht en op de grond (NOx depostie). Visualisatie vindt plaats met behulp van inzichtelijke video’s en Virtual Reality oplossing.
Resultaten 2020
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In 2020 is gekeken naar emissiemodellen die beschikbaar zijn voor het gebruik van visualisaties van emissies. Hierbij betreft het zowel de instantane emissies als de emissiedepositie
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op de grond. Voor de visualisatie is gekeken naar de toepasbaarheid van het NLR visualisatieplatform “DIVE”. Bestaande modellen zijn echter niet zo voor handen dat ze direct toepasbaar zijn voor het hier beoogde doel. Daarom is een rudimentair model gebruikt om de
visualisatie eigenschappen te tonen. Eind 2020 kunnen emissies hiermee gevisualiseerd
worden met behulp van Virtual reality of voor het maken van demonstratie-video’s.
Knelpunten 2020

Beschikbaarheid emissiemodellen voor dit doel.

Wetensch. publicaties

-

D.7

UAM Kennisinfrastructuur

2020

Kennispartners: Future Sky UAM (EREA), NASA UAM Noise Working Group
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW, tevens andere regionale overheden (m.n. gemeenten),
Dutch Drone Delta, OEM’s, UAM operators en U-space dienstverleners
Het programma “UAM Kennisinfra” richt zich met name op de publieke acceptatie van UAM. Het publiek is
grotendeels onbekend met drones en UAM en is, zeker in Europa, niet gewend aan stedelijke luchtvaart.
Doel is om tools en methodieken te ontwikkelen om (geluids)impact van UAM te bepalen en op toegankelijke wijze inzichtelijk maken incl. de impact van operationele verbeteringen. Sterke link met drone programma’s gericht op externe veiligheid, droneport en U-space integratie.
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Resultaten 2020

UAM Quickscan met daarin NLR waardepropositie en kansen op gebied van UAM
Deelname workshops UAM op gebied van publieke acceptatie
Incrementele verbeteringen VCNS UAM demonstrator
Stage UAM perceptie (start)
Presentatie Quiet Drones 2020

Knelpunten 2020

Beschikbare tijd om programma te coördineren en in te vullen
COVID maakt deelname congressen en netwerkbijeenkomsten lasting
Deelname MG3-6 niet gelukt

Wetensch. publicaties

Quiet Drones 2020 – UAM impact
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5.5

E – Avionicatechnologie

Figuur 5.5.1 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: SCALAiR – Scaled Aircraft Research avionics

Figuur 5.5.2 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: TOPMOST – TwO phase PuMped cOoling SysTem

Dit hoofdkennisgebied valt uiteen in twee onderwerpen, die met elkaar de kennisgebieden AS.1.A (Elektronicatechnologie) en AS.1.B (Avionicakwalificatie) omvatten. Deze kennisgebieden zijn weer op te delen in de volgende, gegroepeerde, onderwerpen:
• A: Aeronautic and Space Electronics, Wind Tunnel Test Support en Energy Management
• B: Maintenance Repair & Overhaul
In onderstaande gedeelte worden deze onderscheiden beschreven.
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5.5.1

Maatschappelijke context

A: Aeronautic and Space Electronics, Wind Tunnel Test Support en Energy Management

Figure 5.5.3 - Clean Sky 2 project ELECTRA: geavanceerde elektrische compressor voor drukcabines van (more) electric
aircraft

Zowel de tendensen in de ruimtevaart als in de luchtvaart zoals elektrisch vliegen, Unmanned Aircraft Systems en
kleine satellieten maken de vraag naar accurate kennis op het gebied van avionica dringend . De vraag naar kleinere
systemen maar met meer functionaliteit vraagt voortdurend om nieuwe avionicatechnologieën, verdere miniaturisatie en hogere integratie in mechanische onderdelen. Het in stand houden, vergroten en uitbreiden naar nieuwe gebieden van deze kennis is dan ook van groot belang.
De klantenkring van het NLR bestaat zowel uit ontwikkelaars als gebruikers van avionicasystemen in lucht- en ruimtevaartuigen. Een van de taken van het NLR betreft het adviseren van klanten betreffende het toepassen van specifieke
avionica passend bij het voorziene gebruik van het systeem.
In de ruimtevaart wordt steeds meer elektronica gebruikt in steeds kleinere satellieten. Bovendien wordt, vanwege de
relatief lage aantallen, het aanbod van door de industrie aangeboden gekwalificeerde elektronische componenten
steeds kleiner, waardoor steeds vaker commercieel verkrijgbare componenten en systemen worden toegepast. Samen
met frequentere en goedkopere lanceermogelijkheden leidt dit tot nieuwe innovatieve satelliettoepassingen met vaak
grote constellaties (new space). Het NLR maakt deze innovaties mogelijk door compacte koelsystemen te ontwikkelen
die op meer industriële schaal in serie kunnen worden geproduceerd. Dit in nauwe samenwerking met de Nederlandse en Europese ruimtevaartindustrie.
In de luchtvaart leidt de sterke drang tot duurzaamheid tot initiatieven als het “more electric aircraft”, “(hybrid) electric propulsion” en “hydrogen-powered aviation”. De NLR ENM en ASE groepen dragen bij aan deze ontwikkelingen
door brandstofceltechnologie in te passen in nieuwe vliegtuigconcepten en drones, innovatieve koelsystemen voor de
luchtvaart te ontwikkelen, en elektrisch aangedreven luchtcompressors voor more-electric vliegtuigen mogelijk te maken. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de Nederlandse luchtvaartindustrie de productie op zich neemt.
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B: Maintenance Repair & Overhaul

Figuur 5.5.4 - Robotisering van vliegtuiginspecties (artist impression)
In de aircraft Maintenance Repair and Overhaul (MRO) markt streeft men naar het verhogen van de beschikbaarheid
van vliegtuigen en het verminderen van de onderhoudskosten. Operators, onderhoudsbedrijven en (vliegtuig)fabrikanten innoveren de laatste jaren sterk en proberen competitief voordeel te halen uit innovaties die leiden tot een
toename in productiviteit en effectiviteit van het onderhoud. Operators, onderhoudsbedrijven en (vliegtuig)fabrikanten als bijvoorbeeld KLM, Lufthansa Technik en Embraer hebben innovatie-afdelingen die zich richten op het verminderen van de downtime en onderhoudskosten. Deze ontwikkelingen zijn mondiaal, maar vooral relevant voor Westerse bedrijven, omdat deze bedrijven te maken hebben met hoge loonkosten en een krimpende arbeidsmarkt door
vergrijzing. Het verbeteren van de beschikbaarheid en het verminderen van de onderhoudskosten speelt niet alleen in
de civiele luchtvaart, dezelfde ambities leven ook in de militaire luchtvaart. Het NLR wil, gebaseerd op unieke en hoogwaardige kennis, praktische oplossingen voor excellente onderhoudsoperaties en innovatieve onderhoudstechnologieën leveren om de beschikbaarheid te verbeteren en de kosten te verlagen met terugkerende en/of maatwerkoplossingen voor onderhoudsbedrijven, airlines en OEMs in het civiele en militaire domein.

5.5.2

De aanpak van het onderzoek

A: Aeronautic and Space Electronics, Wind Tunnel Test Support en Energy Management
Het kennisgebied avionicatechnologie is opgedeeld in:
1. Aeronautic and Space Electronics;
2. Windtunnel Test Support;
3. Energy Management.
De onderzoeken zijn gegroepeerd per bovenstaande indeling.
1. Aeronautic and Space Electronics
Elektronische systemen zijn een cruciaal onderdeel van moderne civiele en militaire vliegtuigen. Zij vervullen een varieteit 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
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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.
Aansluitend hierop zijn de volgende aandachtsgebieden geïdentificeerd:
•

Avionics systems engineering

•

Compact Data Acquisition & Control Systems

•

Wireless Electrical Data/Power Transfer systems

•

Thermal Loop Control Systems (Electronics)

•

Space electronics

•

Reconfigurable Avionics

•

Digital Signal Processing

•

Edge Artificial Intelligence

•

Aircraft Electric Power Management & Distribution

•

Application of Optical sensors

De aandachtsgebieden hangen nauw samen met de domeinkennis van typische systemen aan boord van lucht- en
ruimtevaartuigen. Zeker in complexe vliegtuig- en ruimtevaartuigsystemen, waar een grote onderlinge samenhang en
beïnvloeding van de systemen bestaat door bijvoorbeeld de gezamenlijke elektrische voeding en warmtehuishouding,
is fundamentele kennis noodzakelijk van de systemen en omgeving waarin de avionica toegepast wordt.
2. Windtunnel Test support
Vanwege steeds toenemende klanteneisen van gebruikers van windtunnels op het gebied van meetresultaten (aantallen sensoren, nauwkeurigheid, bandbreedte, meetresolutie, etc.) wordt een optimale integratie van modelmechanica
en meetelektronica steeds belangrijker, zodat steeds grotere aantallen én kwalitatief betere metingen aan vliegtuigmodellen kunnen worden verricht. Om deze leidende rol te kunnen behouden is voortdurend kennisopbouw en productinnovatie nodig op het gebied van elektronische meetsystemen en meettechnieken.
Een direct gevolg van de toegenomen klanteneisen is de toename van de hoeveelheid bekabeling (intern en extern) in
windtunnelmodellen en potentieel meer elektromagnetische interferentie problemen. On-board miniatuur meetsystemen voor acquisitie en transport van sensorsignalen bieden hiervoor een oplossing, waarbij een aantal al ontwikkelde producten als uitgangspunt worden gebruikt. Er wordt gestreefd naar integratie van deze onderdelen en het
bereiken van een hoger TRL-niveau voor toepassing in operationele systemen, zoals flight test instrumentatie.
3. Energy Management
Voortbouwend op de NLR en NL positie als Europa’s key player in mechanisch gepompte koelsystemen en thermal
control voor ruimtevaart, is het onderzoek erop gericht om die positie uit te bouwen middels innovatieve technieken,
testmethodes en miniaturisatie.
Dezelfde expertise wordt sinds kort ook succesvol ingezet om innovatieve koelsystemen voor de luchtvaart te ontwikkelen. Spin-off naar andere high tech sectoren zoals semiconductor industrie wordt bevorderd om een grotere R&D
basis te verkrijgen. De nadruk ligt op productontwikkeling van concept naar prototype tot kwalificatie met het oog op
serieproductie. Steeds belangrijker wordt de wisselwerking met avionica-ontwikkeling die benodigd is voor deze koelsystemen.
Die interactie komt ook terug in de tweede tak, het onderzoek naar fuel cells. Er wordt fuel cell technologie opgebouwd inclusief hands-on experience en testing om de technologie in te kunnen zetten in nieuwe vliegtuigconcepten.
Dit om het power distributiesysteem te optimaliseren, maar ook om Nederlandse fuel cell producenten te ondersteunen in de conditionering van fuel cells aan boord van vliegende platformen. Daarbij wordt de thermal control expertise van de ENM groep gecombineerd met platformkennis en power-avionica kennis.
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B: Maintenance Repair & Overhaul
Het NLR richt zich op 3 gebieden binnen de MRO, namelijk maintenance engineering, management en technologie
(MEM&T). NLR heeft een lange track record in maintenance engineering. Het deelgebied maintenance management is
in ontwikkeling, bijvoorbeeld zichtbaar door de toenemende ondersteuning van de Koninklijke Luchtmacht op het gebied van maintenance management. Het deelgebied maintenance technology is nieuw. Dit deelgebied was tot voor
kort niet zo relevant omdat de trend was onderhoudswerkzaamheden uit te besteden in lage lonen landen. Met het
intreden van right-shoring wordt deze trend doorbroken en het deelgebied belangrijk voor Nederland en voor het
NLR. Voor alle drie de deelgebieden kan het NLR zijn markt verbreden naar andere domeinen in eerste instantie naar
land en zee, maar ook naar andere transportsystemen zoals rail en automotive, (wind)energie, en infrastructuur (bijvoorbeeld bruggen).

5.5.3

Impact

A: Aeronautic and Space Electronics, Wind Tunnel Test Support en Energy Management
Dankzij de kennis verworven in voorgaande jaren is het NLR is in staat om hardware voor elektronische systemen voor
high-end windunnelmodellen en lucht- en ruimtevaartuigen te ontwikkelen en te kwalificeren voor haar klanten.
De maatschappelijke impact is gelegen in het kunnen leveren van specifiek gewenste functionaliteit en het hierbij
waarborgen van veiligheid van de systemen. Een belangrijk aspect is hierbij ook de energie efficiëntie van de systemen.
De economische impact ontstaat door het verhogen van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven,
doordat met deze kennis de Nederlandse industrie een waardevolle partner is in internationaal verband.
Door de innovaties en miniaturisatie van koelsystemen draagt het NLR bij aan het vergroten van de economische slagkracht van de NL ruimtevaartindustrie. In Europees verband draagt het NLR bij aan de onafhankelijkheid van de Europese ruimtevaartsector. De ontwikkelingen van de fuel cell technologie en de innovatieve koelsystemen dragen bij aan
de verduurzaming van de luchtvaartsector.

B: Maintenance Repair & Overhaul
De technologische impact komt door nieuwe technologieën toe te passen in het onderhoud. Ideeën als de hangar van
de toekomst kunnen daarin trendsetting zijn.
De maatschappelijke impact zit onder meer in de verduurzaming van het onderhoudsbedrijf. Door bijvoorbeeld efficienter en effectiever onderhoud uit te voeren, kunnen onderhoudsmaterialen en energie bespaard worden. Daarnaast
kunnen technieken als warmteterugwinning bij het proefdraaien van straalmotoren wellicht ook bijdragen aan de verduurzaming van het onderhoud.
De economische impact ontstaat bijvoorbeeld door het verhogen van de arbeidsproductiviteit met goede onderhoudstechnologieën, denk aan automatisering, robotisering en prognostisering. Hierdoor kunnen (arbeids)kosten
worden bespaard en schaarse en dure technici worden ingezet voor die taken die het meeste waarde toevoegen.

5.5.4

Onderzoeksprojecten

A: Aeronautic and Space Electronics, Wind Tunnel Test Support en Energy Management
A.1. Aeronautic and Space Electronics
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E.1 Aeronautic electronics
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Airbus, DNW, EU, Dowty, Embraer
Dankzij de kennis verworven in voorgaande jaren is het NLR is in staat om hardware voor elektronische systemen voor high-end windtunnelmodellen en 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:
• Compact Data Acquisition & Control Systems
Verdere ontwikkeling van een robuuste miniatuur data-acquisitie- en control systemen voor vliegtuigtechnologie-gerelateerde testbeds, zoals (in toenemende TRL) windtunnelmodellen, scaled-aircraft modellen
en testvliegtuigen. Belangrijke ontwikkeltrajecten voor gebruik in roterende en niet-roterende delen van
windtunnelmodellen zijn verdere miniaturisatie en uitbreiding van het aantal sensoren, verdere vermindering van de uitgaande bekabeling en de integratie van een DRACHME node (zie E.8). Voor scaled-aircraft
modellen is de uitbreiding met functionaliteit ten behoeve van flight test instrumentatie voorzien.
• Wireless Electrical Data/Power Transfer Systems
Onderzoek naar draadloze overdracht van digitale data en elektrisch vermogen tussen roterende en nietroterende onderdelen van constructies in een test bed. Dit omvat het verder verbeteren van het Contactless Rotating Power & Data Transfer (CRPDT) systeem, wat de near field overdracht van data én vermogen
tussen de beide domeinen verzorgt. Ook toepassing van Wi-Fi wordt onderzocht voor far field data overdracht. Hierbij wordt de data rechtstreeks van roterende onderdelen naar een off-board ontvanger gestuurd.
• Digital Signal Processing
Radarsystemen (lucht- en ruimtevaart);
• Vervanging van verouderde analoge RF elektronica door digitale technieken (SDR).
• Power Management & Distribution
• Application of Optical sensors
Resultaten 2020:

Verdere miniaturisatie van data acquisitie elektronica en, in combinatie met CRPDT systemen, integratie ervan in roterende onderdelen van mechanische constructies van windtunnelmodellen en voor flight testing. Onderzoek is gestart naar de haalbaarheid van data
overdracht van gedigitaliseerde sensordata vanaf een roterende testopstelling.

Figuur 5.5.5 - Contactloze overdracht van sensordata
Knelpunten 2020:

-

Wetensch. Publicaties:

-

E.2 Space electronics
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: 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:
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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. Hierbij is er specifieke aandacht voor het gebruik van kunstmatige intelligentie aan boord van satellieten wat mogelijk wordt gemaakt door de beschikbaarheid van steeds krachtigere digitale bouwstenen die geschikt zijn voor toepassing in de ruimte.
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 processing & interfaces;
• Onboard processing using Artificial Intelligence;
• Ruimtewaardige componenten;
4. Ontwikkeling van ruimtewaardig gekwalificeerde FPGA-technologie. Ontwikkeling van prototypes en zogenaamde Engineering Models voor ruimtevaartsystemen, zoals onboard computer(s) en thermal control systemen ten behoeve van verificatie van prestatiemetingen.
Resultaten 2020

Verkenning toepassingsgebieden van en benodigde technologie voor onboard AI
Ontwikkeling van hoog betrouwbare control electronics voor thermal control systemen

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

E.3 H2020 Constance
Kennispartners: DDC
Relaties klanten en gebruikers: EU, Leonardo Helicopters
Ontwikkeling van luchtwaardige contactloze, roterende power en data- transfer 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 (CROR-windtunnelmeetsysteem) 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 van een Next Generation Civil TiltRotor (NGCTR) vliegtuig.
Resultaten 2020

Het voorlopige ontwerp van de module is gemaakt en door Leonardo Helicopters goedgekeurd. Het mechanische detailontwerp is gemaakt en het elektrische detailontwerp is voor
een groot deel gemaakt.

Knelpunten 2020

De voortgang van het project is kleiner dan gepland. Een vertraging van 4 maanden is opgelopen, mede door beperkte beschikbaarheid van personen door COVID-19. Dit resulteert in
een risico dat het project niet in de geplande tijd kan worden afgerond. De volgende fase
van integratie en test van de module zal hier meer duidelijkheid over geven.

Wetensch. Publicaties

-

E.4

H2020 Impacta
Kennispartners: ADS-F
Relaties klanten en gebruikers: EU, AVS, ADS-F
Een thermisch regelsysteem, zoals van Impacta, vereist een data-acquisitie- en controlesysteem. Voor
grondtoepassingen is er een breed scala aan beschikbare technologieën, bijvoorbeeld National Instruments
CompactDAQ of CompactRIO-systemen. Deze systemen zijn zeer groot, niet bestand tegen vacuüm en
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straling en zijn niet geschikt voor ruimtetoepassingen. Het NLR heeft een zeer klein en lichtgewicht dataacquisitiesysteem ontwikkeld voor een ruimtevaarttoepassing. Verder heeft het NLR ervaring met elektronische componenten die geschikt zijn voor de ruimte. Deze ervaring zal worden gebruikt om een compact
data acquisitie en control systeem voor ruimtetoepassingen te onderzoeken. In deze toepassing wordt het
zogenaamde space-miniDAQ-systeem gebruikt om gegevens te verzamelen van temperatuur- en druksensoren die naar de besturingselektronica worden geleid. In Impacta zal een technology demonstrator worden
ontworpen en gebouwd.
Resultaten 2020:

Het ontwerp van de demonstrator is in volle gang en is, met name voor wat betreft keuze
van de elektronische componenten, gebaseerd op verdere ontwikkeling naar toepassing
in koelsystemen voor kleine satellieten. Ook wordt een redundante CAN bus geïmplementeerd op basis van een subset van het CANopen protocol.
AVST: Procesparameters zijn geoptimaliseerd waarmee geoptimaliseerde warmtewisselaars kunnen worden geprint. De geoptimaliseerde parameters verkleinen de kans op lekkage van de dunwandige producten. Er is inzicht verkregen in de relatie tussen proces parameters, materiaaldikte en mechanische eigenschappen. Er zijn geoptimaliseerde warmtewisselaars geprint waarbij verbeterde parameters zijn toegepast.

Knelpunten 2020:

Er is nog verder onderzoek nodig naar de invloed van de volgorde waarin elke laag van
een product geprint wordt. De invloed van nabewerken op de mechanische sterkte en de
richtingsafhankelijkheid van de mechanische sterkte (anisotropie) dienen nog onderzocht
te worden

Wetensch. Publicaties:

-

E.5 H2020 StrongRcraft
Kennispartners: CNR-IREA, Secondo Mona
Relaties klanten en gebruikers: Safran, Airbus, EU
Voor StrongRcraft zal een nieuwe optische brandstofniveausensor worden ontwikkeld die een brandstofprobe
met het TIR-element en een interrogator bevat. Een veilige aanpak voor de integratie van een innovatieve en
nieuwe brandstofsensor zal worden toegepast. De op TIR gebaseerde sensoren voor hoog en laag brandstofniveau worden parallel aan de conventionele brandstofniveausensoren op de brandstoftestinstallatie in de toevoertanks geïnstalleerd. Een dergelijke benadering stimuleert de innovatie op de optische brandstofniveausensor zonder de veiligheid of het strakke schema te beïnvloeden.
Resultaten 2020

In 2020 zijn de belangrijkste onderdelen voor de interrogator gerealiseerd en getest. De interrogator is de door NLR ontwikkelde elektro-optische interfacemodule die tussen de
100% optische brandstofprobe en de vliegtuigsystemen is gepositioneerd. Voor de microcontroller in de interrogator is software gerealiseerd, en de circuits zijn getest met behulp
van een experimentele verbinding met het TIR-element. Dit in voorbereiding op de latere
mechanische en optische integratie van de module en de probe. Met behulp van de experimentele verbinding zijn metingen uitgevoerd, meetalgoritmen geverifieerd en brandstofdetectiecriteria bepaald. Tevens is gewerkt aan het mechanisch ontwerp van de brandstofprobe en de integratie van het TIR-element en de optische componenten en verbindingen
in de probe.

Knelpunten 2020

Vertraging van lab-werkzaamheden door Covid-restricties.

Wetensch. publicaties

-

E.6 H2020 Stunning – avionics part (ASAM + ASEQ)
Kennispartners: -GKN Fokker Elmo
Relaties klanten en gebruikers: - Airbus
STUNNING richt zich op de ontwikkeling van een multifunctionele en geïntegreerde 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
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volumes die nodig zijn. STUNNING is essentieel voor de competitiviteit van de Nederlandse luchtvaartindustrie
en haar toeleveranciers.
In 2020 richt het NLR-onderzoek op het gebied van Systemen zich op twee onderwerpen:
• het onderzoeken van de integratie van contactloze data overdracht in multifunctionele en geïntegreerde
romp van thermoplast composiet materiaal. Hiervoor zal een demonstrator ontwikkeld worden waarbij
contactloze dataoverdracht wordt gedemonstreerd tussen het passenger in-flight entertainment system
(IFE) in de stoel en een basisunit onder de vloer van de cabine. Het doel is om contactloze data-overdracht
te demonsteren in een omgeving met composietmaterialen.
• het onderzoeken van de EMC-eigenschappen van een Electrical Structure Network (ESN) in een vliegtuig
met een romp gemaakt van composiet materiaal. Hiervoor worden simulaties uitgevoerd met een elektromagnetisch model van het ESN. Het doel is om de EMC-kwaliteit van een ESN in een composieten romp te
vergelijken met die van de romp van een metalen vliegtuigen.
•

Resultaten 2020

•

De architectuur voor het datasysteem met contactloze dataoverdracht werd vastgelegd en een gedetailleerd ontwerp voor de circuits en de PCBs van het systeem werd
gemaakt. Voor de demonstrator werd een opstelling met twee vliegtuigstoelen en een
vloerpaneel gemaakt. Verder werd een systeem voor in-flight entertainment gerealiseerd met twee displays die via een ethernet protocol met elkaar communiceren. Het
systeem voor contactloze dataoverdracht zal worden gebruikt om het ethernet signaal tussen het display in een vliegtuigstoel en een systeem in de vloer te transporteren.
Op basis van open literatuur is een studie gemaakt van de eisen die worden gesteld
aan een ESN. Daarna zijn elektromagnetische modellen gemaakt van het ESN om de
elektromagnetische eigenschappen te bepalen en de eigenschappen te vergelijken
met die van een romp van een volledig metalen vliegtuig.

Knelpunten 2020

Door langdurige ziekte van een lid van het team heeft het onderzoek voor contactloze dataoverdracht vertraging opgelopen.

Wetensch. publicaties

-

E.7 SA-07: H2020 Adacorsa (Advanced Detect And Avoid sensor systems for RPAS ) – avionics part
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: In ADACORSA ontwikkelt NLR een geminiaturiseerd en certificeerbaar Detect and avoid (DAA) system voor
Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) RPAS vluchten. Het werk betreft definitie van systemeisen, architectuurontwerp, integratie van componenten, certificatieaspecten, interne en externe interfaces, waarbij certificatie-eisen
integraal worden meegenomen. Standaardisatie-eisen en -processen van DAA systemen worden bepaald en
onderzocht. Het DAA-systeem wordt geïntegreerd in een NLR RPAS. Test en verificatie vindt plaats door middel
van simulatie en testvluchten.
Resultaten 2020

Opzet van DAA architectuur gebruikmakend van compacte onderdelen

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

A.2. Windtunnel Test support
E.8 Distributed Realtime Automation and Control Host Multi-platform Executive (DRACHME)
(2018 - 2021)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: DNW, EU, Airbus
DRACHME (Distributed Realtime Automation and Control Host Multi-platform Executive) is een software kernel
die specifiek ontwikkeld is voor toepassing in een windtunnelomgeving, zowel voor de besturing van complete
windtunnels (Facility Management Systemen) als voor gebruik in complexe windtunnelmodellen. Verdere uitbreiding van DRACHME is voorzien voor verbrede inzet in meerdere applicaties, zoals gebruik als data & control
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systeem in embedded meetsystemen en acceptatietest systemen. Dergelijke applicaties bevorderen respectievelijk de verdere integratie in windtunnelmodellen en toepassing voor MRO-, avionica- en windtunnelmodel
testsystemen.
Dit betreft een verdere verbetering van de DRACHME software kernel, met focus op de integratie van een eerder ontwikkeld data processing software pakket en de integratie van software drivers om het gebruik van Commercial-Of-The-Shelf (COTS) data acquisitie apparatuur mogelijk te maken.
Resultaten 2020:

Continue doorontwikkeling van de DRACHME kernel vindt plaats naar aanleiding van
specifieke toepassingen in verschillende projecten.

Knelpunten 2020:

-

Wetensch. Publicaties:

-

A.3. Energy Management
E.9

H2020 Impacta – Thermal part
Kennispartners: CERN, AVS, ADSF, Diabatix, CEA
Relaties klanten en gebruikers: DEMCON, AVS, ADSF
In IMPACTA (Innovative Mechanically Pumped loop for ACtive Antennae) wordt een mechanische gepompte
loop (MPL) voor active antennas ontwikkeld in samenwerking met Europese partners. MPL’s zijn nodig voor de
toekomstige VHTS (Very High Throughput Satellites) communicatiesatellieten die meer en flexibele datacommunicatie mogelijk maken met active antenna’s. Deze antenna’s hebben hoge warmtefluxen en een wijd verspreid
In 2020 wordt het systeemontwerp vertaald naar componentontwerpen. Er worden prototypes gemaakt en
getest van de verdampers, de accumulator en warmtewisselaars. Voor de (serie)productie wordt met name
gekeken naar productietechnieken en de impact op development risk en recurring costs.

Resultaten 2020

NLR heeft de evaporator interface met de active antennas succesvol getest met een NLR
ontwerp, een Diabatix ontwerp, en een CEA ontwerp. De werking van kritische componenten is met modellering geverifieerd en waar nodig zijn testen uitgevoerd.
Het NLR accumulator-ontwerp is afgerond en de accumulator is in productie. Verder is de
MPL control in detail uitgewerkt en geïmplementeerd in Labview.

Knelpunten 2020

Onderdelen van de accumulator zijn verkeerd geleverd.

Wetensch. Publicaties

Conference paper ICES 2021 (50th International Conference on Environmental Systems)
“Preliminary design of a mechanically pumped cooling system for active antennae” in cooperation with project partners.

E.10 SA-18: H2020 Electra
Kennispartners: Aeronamic
Relaties klanten en gebruikers: Aeronamic, Leonardo Helicopters, EU
Europese tiltrotor-vliegtuigen hebben een drukcabine zodat ze een kruishoogte van 25000 ft kunnen bereiken,
en daarmee boven bergen en ander vliegverkeer kunnen opereren. Drukcabines zijn standaard bij grote passagiersvliegtuigen en kleine zakenvliegtuigen, maar bij helikopters kunnen het extra gewicht en de kosten niet
worden gerechtvaardigd. Hierdoor is een speciale oplossing nodig. Het systeem moet bijzonder licht en onderhoudsarm zijn en in toekomstige, meer elektrische vliegtuigarchitecturen passen.
De hoofddoelstellingen van het project zijn:
•

De ontwikkeling van een optimale schaalbare architectuur voor een elektrisch cabinedruksysteem

•

De ontwikkeling, productie, test en kwalificatie van een compleet elektrisch compressor-pack, dat zal wor-

den onderworpen aan een vliegproef op de tiltrotor “Technology Demonstrator”.
De ELECTRA-systeemontwikkeling ondersteunt de industrie voor toekomstige vliegtuigcompressorsystemen
voor tiltrotorvliegtuigen en levert geavanceerde en innovatieve technologie op voor compressorsystemen in
het algemeen, zowel in de luchtvaart als daarbuiten.
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Resultaten 2020

Het systeemconcept voor het cabine-compressorsysteem dat in 2019 was ontwikkeld is dit
jaar uitgewerkt, in nauwe samenwerking met de industriële partner en met ondersteuning
van de vliegtuigbouwer, tot een voorlopig ontwerp (review in mei) en een detailontwerp
(review in november). NLR verzorgde de projectcoördinatie en de systems engineering,
waarbij multidisciplinaire modellering in zowel MATLAB als SimScape een belangrijke rol
vervulden, terwijl de industriële partner het ontwerp van de subsystemen verzorgde. Tevens verzorgde NLR een systematische aanpak van de requirements (waartoe een nieuwe
beheer-tool is ingericht) en de ontwikkeling van een omvangrijke testopstelling in NLR-FLV
waar later de gerealiseerde compressor-pack zal worden beproefd of het voldoet aan deze
requirements.

Knelpunten 2020

Vertraging van de werkzaamheden door Covid-beperkingen

Wetensch. publicaties

-

E.11 Mini pumped loop
Kennispartners: Universiteit Twente, ISIS
Relaties klanten en gebruikers: DEMCON, ISIS
De door het NLR ontwikkelde multiparallelle micro-pump wordt doorontwikkeld tot een mini MPL voor CubeSats. Deze mini-MPL met de vormfactor van 3 of 4 PCB’s passend in een cubesat, wordt ontworpen, gemaakt
en getest. De prototype elektronica wordt geminiaturiseerd en ook ontwikkeld op een cubesat PCB. De miniMPL is flexibel in te passen in ieder cubesat ontwerp en uit te breiden naar mini-MPL’s voor 50-200kg klasse
satellieten.
Resultaten 2020

Er is een prototype pomp gemaakt met een vormfactor die bij een cubesat past. Deze is getest en vervolgens geïntegreerd en getest in een mini-MPL in een cubesat frame. Verder is
een prototype van de pompaansturing getest als voorbereiding voor een Engineering Model. In samenwerking met DEMCON en ISIS is een GSTP project voorbereid.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

MSc thesis “Design of a mini mechanically pumped single-phase cooling loop for high heat
load applications in CubeSats”, Thomas Ganzeboom Nov 26 2020.
Conference paper ICES 2021 (50th International Conference on Environmental Systems),
“Mini Mechanically Pumped Loop Modelling, Design and Tests for standardized cubesat
thermal control”

E.12 SA-07 / SA-18: Fuel cell technology
Kennispartners: Technische Universiteit Delft , Twente, NLRs RPAS centrum Relaties klanten en gebruikers: Defensie, DroneHub Groningen, Lantermans.
Hybride elektriciteitsvoorziening van drones op basis van waterstof, brandstofcellen en batterijen kan de
vluchtduur aanzienlijk verlengen. Er wordt een ontwerpstudie van een waterstof elektrische powertrain gedaan voor de luchtvaart voor bijvoorbeeld NLRs Pipistrel of een vergelijkbaar/kleiner platform. Er worden specificaties opgesteld, modellen gemaakt voor trade-offs en systeemoptimalisatie, een hardware selectie van
componenten zoals regelkleppen, compressoren, hogedruk tanks, het koelsysteem en de regel-elektronica.
Resultaten 2020
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Als opvolger van HYDRA-1 is er door NLR een grotere drone (HYDRA-2) aangekocht en omgebouwd voor een waterstofaandrijving. HYDRA-2 is een fixed wing VTOL platform met 2
brandstofcellen in serie geschakeld (50V, 1600W) voor de elektrische aandrijving gevoed
met waterstof vanuit een 7L hogedruk waterstoftank (300 bar, 150g H2). De verwachting is
dat er 2-3 uur non-stop gevlogen kan worden. Voor de ontwikkeling van HYDRA-2 is gebruik
gemaakt van de kennis en ervaring opgebouwd met HYDRA-1. Voor de grondtest is gebruik
gemaakt van de nieuwe waterstoftestfaciliteit van NLR THETA. Tevens is er een veiligheidsonderzoek uitgevoerd voor de mitigatie van risico’s en er is gewerkt aan een systeem om
de batterijen tijdens de vlucht bij te laden.
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Figuur 5.5.6 - HYDRA-2 een fixed wing (VTOL) drone als platform voor het testen van waterstoftechnologie.

Fig 5.5.7 - Grondtest voor de verificatie van de koeling van de brandstofcellen ingebouwd in
de HYDRA-2 romp
Knelpunten 2020

Er zijn eind 2020 twee problemen opgetreden waardoor de testvlucht met waterstof niet
door kon gaan. Bij een testvlucht op batterijen is er vanwege een probleem met de autopilote de romp beschadigd geraakt. Tevens is er tijdens een grondtest met de brandstofcellen
ingebouwd in de romp een probleem vastgesteld met de koeling. In afwachting van nieuwe
onderdelen en het verbeteren van de koeling is de eerste testvlucht van HYDRA-2 met waterstof uitgesteld naar begin 2021.

Wetensch. publicaties

HYDROGEN DRONE RESEARCH AIRCRAFT, R.C. van Benthem, A.I. de Boer, J. van der Vorst,
W.B. van Doorn Aerospace Europe Conference 2020, Bordeaux, 25-28 February 2020,
(NLR-TP-2020-041)

E.13 Innovatieve thermal control systems (TBC)
Kennispartners: Lionix International BV, ISIS
Relaties klanten en gebruikers: Lionix International BV, ISIS
Haalbaarheidsstudie van een heat pipe met ‘aan/uit schakelaar’ door middel van “electrowetting”. Kleine satellieten verbruiken vermogen om de elektronica warm te houden. Door middel van een heat pipe met aan/uit
schakelaar kan dit vermogen naar nul worden gereduceerd. Een nieuw electrowetting prototype heat pipe
wordt door Lionix gemaakt en door het NLR getest om het principe aan te tonen.
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Resultaten 2020

Geen financiering in 2020.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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A.4. Electromagnetic Technology and Antennas
E.14 SA-18: H2020 EASIER
Kennispartners: Universiteit Twente
Relaties klanten en gebruikers: Collins Aerospace Technology Centre – Ireland, GKN Fokker Elmo, Evektor,
EMAG
EASIER richt zicht op de uitdagingen die (hybride) elektrische voortstuwing van vliegtuigen met zich mee
brengt, waaronder elektromagnetische emissies en warmtehuishouding. EASIER ontwikkelt efficiënte en lichtgewicht enabling technologieën die voorzien in het beoogde elektrisch vermogen voor (hybride) elektrisch vliegen, maar tegelijkertijd aan EMC en thermische eisen voldoen. Hieronder vallen power elektronica en power
bekabeling die geoptimaliseerd zijn in termen van gewicht, emissies en warmte dissipatie, maar ook koelingssystemen.
Resultaten 2020

EASIER is gestart in juni 2020. In maand 3 is de deliverable ‘Requirement and System specifications’ geleverd, waarin reference cases voor het project staan beschreven, inclusief power levels, vliegcondities, power electronics en power cable concepten, etc. Ook thermische en EMC limieten worden hierin besproken.
Daarnaast zijn inhoudelijke werkzaamheden gestart. Modellering van zowel power elektronica als power bekabeling ten behoeve van de voorspelling van conducted en radiated
emissies zijn gestart. Ook is er een start gemaakt met de modellering van koelsystemen aan
boord van (hybride) elektrische vliegtuigen.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

E.15 Crosstalk boven CFRP
Kennispartners: Universiteit Twente
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker Elmo, Airbus (via STUNNING)
Over gedrag van bekabeling in conventionele vliegtuigen en de modellering ervan is veel bekend in de literatuur. Echter worden in moderne vliegtuigen steeds meer goed geleidende materialen als aluminium vervangen
door composieten alternatieven, zoals carbon-fibre reinforced plastics (CFRP). Aangezien ook de hoeveelheid
bekabeling met de komst van (More) Electric Aircraft alleen maar toe zal nemen, blijft ongewenste koppeling
tussen kabels, overspraak, een essentieel topic.
Daarom richt dit project zich op de modellering van het gedrag van bekabeling in de buurt van lossy grondvlakken zoals CFRP. Bestaande NLR tools worden uitgebreid om ook deze modernere materialen mee te kunnen
nemen in simulaties.
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Resultaten 2020

Twee vormen van modellering van grondvlakken met eindige geleiding en eindige dikte zijn
geïntroduceerd in de multiconductor transmissielijn modellen. De theoretische resultaten
zijn gevalideerd met zowel simulaties met Feko als met metingen. MTL modellen zijn uitgebreid beschreven in literatuur en breed geaccepteerd, maar de genoemde toevoegingen
zijn nieuw. Hierover is dan ook gepubliceerd in IEEE Transactions on EMC. Tot slot hebben
werkzaamheden in Crosstalk boven CFRP in de laatste jaren geleid tot het indienen van een
1e draft van PhD thesis ‘Crosstalk Analysis in Aerospace Environments’. Deze PhD zal naar
verwachting in 2021 afgerond worden.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

Jesper Lansink Rotgerink, Ramiro Serra en Frank Leferink, “Multiconductor Transmission
Line Modelling of Crosstalk between Cables in the Presence of Composite Ground Planes”,
IEEE Transactions on EMC, Early Access, 2020.
Jesper Lansink Rotgerink, Georgios Erotas en Niek Moonen, “Comparing various measurement and simulation techniques for estimating crosstalk”, 2020 International symposium
on EMC (EMC Europe).
Jesper Lansink Rotgerink, “Structure integrated wiring – effects of CFRP composites to cable crosstalk”, EMUS 2020.
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E.16 Low Observable Materials
Kennispartners: Universiteit Eindhoven
Relaties klanten en gebruikers: Defensie
Samen met een student van de TU Eindhoven is onderzoek gedaan naar nieuwe meettechnieken voor het bepalen van de Radar Cross Sectie (RCS). Aan de hand van metingen met eenvoudige geometrische objecten
werd de nieuwe meetmethode geverifieerd in de afgeschermde anechoïsche kamer van het NLR.
Resultaten 2020

De student heeft een intern verslag geschreven van zijn bevindingen. In het verslag worden
aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van de meetmethode.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

E.17

Horizon 2020: ACASIAS (zie ook K.4, sectie 5.11.4)
Kennispartners: DLR (Duitsland), VZLU (Tsjechië), CIMNE (Spanje)
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker Aerostructures (NL), GKN Fokker Elmo (NL), IMST (Duitsland), INVENT (Duitsland), EVEKTOR (Tsjechië), TRACKWISE (Engeland) en L-Up (Frankrijk)
Het doel van het 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 motorconcepten 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
vliegtuig structuren met multifunctionele mogelijkheden. In het ACASIAS project wordt gewerkt aan vier innovatieve structuren:
• Een composiet paneel met ortho-grid verstijving voor de integratie van Ku-band antenne tegels ten behoeve van satelliet communicatie. 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 composietfabricageproces acceptabel blijven. Hierbij zullen antenneelementen
in de structuur geïntegreerd worden om de aerodynamische prestaties van vliegtuigen te verbeteren.
• Een rompwandpaneel met geïntegreerde sensoren, actuatoren en bedrading voor het verminderen van
CROR cabine geluid.
• Een winglet met een geïntegreerde VHF antenne op een flexibel Printed Circuit Board.
• Een GLARE paneel met een geïntegreerde VHF-communicatie-slotantenne.
Het project wordt uitgevoerd door de divisie Aerospace Systemen in nauwe samenwerking met de divisie Aerospace Vehicles.

Resultaten 2020
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In 2020 is door NLR gewerkt aan drie innovatieve geïntegreerde antennes:
• Een VHF communicatie-antenne en een GNSS navigatie-antenne geïntegreerd in
Fibre Metal Laminate (FML) paneel (de antennes zijn ontworpen door NLR en het
structurele ontwerp is gemaakt door GKN Fokker Aerostructures en GKN Fokker
Elmo).
• Een Ku-band satellietcommunicatie-antenne geïntegreerd in een composiet paneel met ortho-grid verstijving (de antennes zijn ontworpen door NLR en IMST en
het structurele ontwerp is gemaakt door NLR).
De elektromagnetische eigenschappen van de antennes werden door NLR getest op de Antenne Test Range en in de anechoïsche ruimte.
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Figuur 5.5.8 - ACACIAS project: Antenna integration in orthogrid fuselage panel (Ku-band
SATCOM phased array antenna)

Figuur 5.5.9 - ACACIAS project: VHF com and GNSS antennas in Fibre Metal Laminate fuselage panel
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

Vanuit de projecten ACASIAS en STUNNING werd een conferentie (de European Conference
on Multifunctional Structures EMuS2020) georganiseerd. Door NLR werden een aantal papers gepresenteerd:
• “GNSS Antenna Integrated Into a Classical Fibre Metal Laminate Fuselage”, Y. Konter,
C. Heuts, C. van Hengel and J. Verpoorte
• “RF Analyses of Integrated Ku-band Antenna”, J. Verpoorte, A. Hulzinga, M. MartínezVázquez, J. Leiss and M. Willemsen
• “VHF Antenna Integrated Into a Classical Fibre Metal Laminate Fuselage Panel”, J. Lansink Rotgerink, C. Heuts, J. Verpoorte and C. van Hengel

B: Maintenance Repair & Overhaul
E.18 Aircraft availability and resource estimator (aare)
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: -De aansturing van het onderhoud betekent balanceren met de budgetten voor personeel, reserveonderdelen,
faciliteiten en de punctualiteit van de vliegoperaties. Dit wordt bemoeilijkt omdat onderhoud van nature onvoorspelbaar is en omdat er dus beslissingen in onzekerheid moeten worden genomen. Een beslissingsgereedschap helpt bij het maken van beslissingen in onzekerheid. De aircraft availability and resource estimator (aare)
helpt luchtvaartmaatschappijen, onderhoudsbedrijven en vliegtuigfabrikanten bij het nemen van deze beslissingen, op basis van beperkte informatie.
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Resultaten 2020

Geen, in 2020 had de aircraft availability and resource estimator (aare) onvoldoende prioriteit.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

E.19

Automated Robot for Blade inspections (ARBI)
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: -Onderhoudsbedrijven voeren inspecties uit aan helikopter rotorbladen en voeren rotor track and balance uit
om de trillingsniveaus van helicopters binnen acceptabele grenzen te houden. Het inspecteren van bladen is
tijdrovend werk en het en dynamisch balanceren van bladen is vaak onmogelijk waardoor de productiviteit en
de doorlooptijd laag zijn. NLR demonstreert meetsystemen waarmee het geautomatiseerd inspecteren en het
dynamisch balanceren praktisch van rotorbladen uitvoerbaar wordt.

Resultaten 2020

In 2020 ontwikkelde NLR nieuwe kennis over het gebruik van machine vision voor het automatisch identificeren, meten en classificeren van defecten, om visuele inspecties uit te kunnen voeren met autonome systemen / robots. Daarbij werd onderzoek uitgevoerd naar de
imaging pipeline, waarbij verschillende kleurenbeelden, 3D beelden en bijvoorbeeld thermografische beelden worden gecombineerd in een 3D model met texture. Het NLR bouwde
daarnaast ook een proefopstelling van een robot om de voorlijst van vleugels te inspecteren. Deze zogenaamde Leading Edge (L/E) scanner is ingezet om onderzoek te doen naar het
volledig geautomatiseerd uitvoeren van visuele inspecties met autonome systemen / robots.
Daarnaast is NLR in 2020 begonnen aan de realisatie van een proefopstelling voor het inspecteren aan helikopterrotorbladen.

Figuur 5.5.10 - Leading Edge scanner
Knelpunten 2020

Het NLR voerde in 2020 onderzoek uit naar de mogelijkheid om aan de hand van Ground Vibration Tests (GVT) aan helikopterrotorbladen een uitspraak te kunnen doen over het dynamisch gedrag van rotorbladensets. Door de benodigde hardware hebben we maar een beperkte hoeveelheid tests kunnen uitvoeren en geen sluitende resultaten weten te behalen.

Wetensch. publicaties E.20 ShopPlan
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: -Onderhoudsbedrijven voeren onderhoudswerkzaamheden uit in een specifieke volgorde, met specifieke technici, en op specifieke machines; afhankelijk van de bevindingen tijdens inspecties. Het inplannen van deze werkzaamheden wordt daardoor bemoeilijkt door de veel beperkingen wat gevolgen heeft voor de productiviteit en
de doorlooptijd. NLR ontwikkelt (AI) algoritmen waarmee het inplannen van shopwerkzaamheden sterk verbeterd kan worden.
Resultaten 2020
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NLR ontwikkelde algoritmes bedoeld om een set van sub-problemen op te lossen die
voort komen uit maintenance scheduling praktijk. Ieder afzonderlijk algoritme is geïmplementeerd als een flexibele en uitbreidbare module. Samen kunnen de modes optimale
onderhoudspakketten van onderhoudstaken en een efficiënte scheduling van de ontstane
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pakketten over tijd. Dit vereenvoudigd het proces voor het bouwen van onderhoudsprogramma’s (Aircraft Maintenance Programs) voor een vloot vliegtuigen. De functionaliteiten zijn demonstreerbaar met een in-huis ontwikkelde toolkit.

Figuur 5.5.11 - Maintenance Planning Toolkit
Knelpunten 2020

Tijd en geld

Wetensch. publicaties

-

E.21 Voice assistants technology and applications
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)S
Relaties klanten en gebruikers: -Operators en onderhoudsbedrijven moeten veel onderhoudsbevindingen en -activiteiten vastleggen. Het vastleggen gebeurd nu vaak door onderhoudstechnici in een computersysteem dat geen feedback geeft op de bevindingen en activiteiten waardoor niet alle vereiste informatie wordt vastgelegd voor bijvoorbeeld troubleshooting en analyses. Het NLR ontwikkelt voice assistants die technici helpen bij het vastleggen van bevindingen en activiteiten, en daarbij spraak omzetten in tekst, en door middel van vraag-en-antwoord zoveel mogelijk van de vereiste informatie verzamelen.
Resultaten 2020

In 2020 voerde het NLR onderzoek uit naar het gebruik van Voice Assistants in het vliegtuigonderhoud. Vliegtuigonderhoud is sterk data gedreven, Technici gebruiken veel data bij
het uitvoeren van hun werk, en moeten ook uitgebreid verslag leggen van hun werkzaamheden. Om de verslaglegging door technici te vergemakkelijken is onderzocht of Voice Assistants kunnen helpen bij deze werkzaamheden. Zo kunnen Voice Assistants controleren
of alle informatie bekend is, en eventueel een extra vraag stellen als extra informatie nodig
is. In dit onderzoek is gekeken naar de toepassingsmogelijkheden en de beperkingen van
Voice Assistants in hun operationele omgeving. Er is gekeken naar verschillende Assistants
op de markt en de interface met bijvoorbeeld mobiele telefoons etc.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

E.22 Process optimisation, process mining
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: -Operators en onderhoudsbedrijven voeren verschillende onderhoudsprocessen uit en de voortgang en resultaten worden door computersystemen geregistreerd. Deze processen worden wellicht niet optimaal uitgevoerd,
waardoor de productiviteit laag is. NLR ontwikkelt procesoptimalisatie technieken om onderhoudsprocessen te
verbeteren.
Resultaten 2020
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In de service industrie wordt het gebruik van procesrobots (bijvoorbeeld om klanten online
te woord te staan) veelvuldig toegepast. In het vliegtuigonderhoud kunnen dergelijke technieken ook worden toegepast om het onderhoud productiever te maken. In dit onderzoek
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keken we naar twee aspecten van de procesrobots, namelijk de technologie om workflows
te modelleren (bijvoorbeeld met YAWL, Yet Another Workflow Engine), en om de onderhoudsdata dichter bij het object waar de data betrekking op heeft, op te slaan. Deze verkennende onderzoeken geven een eerste indruk van de mogelijkheden van workflow engines, decision engines en data opslag voor vliegtuigonderhoud.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

E.23 Sustainable MRO
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: -Operators, onderhoudsbedrijven en (vliegtuig)fabrikanten streven naar een duurzame maar betaalbare vliegof onderhoudsoperatie. Het is niet duidelijk hoe onderhoud kan bijdragen aan duurzaamheid. NLR ontwikkelt
inzicht in de toepassing van onderhoud voor het verbeteren van de duurzaamheid.
Resultaten 2020

Met dit onderzoek probeerden we de relatie tussen onderhoud aan de huidige generatie
vliegtuiggasturbinemotoren en duurzaamheid aan te tonen. In dit onderzoek werd onderzocht op welke manier onderhoud een bijdrage kan leveren aan een reductie van de uitstoot. Daarvoor werden een aantal scenario’s opgesteld, waarin onderhoudsmaatregelen
werden toegepast in de verwachting dat die zouden leiden tot een lagere uitstoot. Daarna
werd voor ieder scenario aan de hand van modellen gekeken naar de impact van het onderhoud op de uitstoot. Dit onderzoek laat zien dat de juiste aansturing van het onderhoud
kan leiden tot (een kosteneffectieve) reductie van de uitstoot bij de huidige generatie vliegtuiggasturbinemotoren.

Knelpunten 2020

Data over de huidige generatie motoren en de uitstoot waren moeilijk te krijgen.

Wetensch. publicaties

-

E.24 MRO business models based on networking
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: -In de toekomst is het goed mogelijk dat er een netwerkeconomie ontstaat, waarbij vakmensen via netwerken
tijdelijke samenwerkingsverbanden aangaan om werkzaamheden uit te voeren. Onderhoudsbedrijven kunnen
ook te maken krijgen met netwerkende vakmensen die ad-hoc werk uitvoeren. NLR ontwikkelt een visie op de
toekomt over business modellen die uit gaan van onderhoudspersoneel dat in netwerken opdrachten uitvoert.
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Resultaten 2020

Geen, in 2020 had MRO business models based on networking onvoldoende prioriteit.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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5.6

F - Vliegtuigsystemen en vliegproeven

Figuur 5.6.1 - RPAS vloot van NLR Drone Test Centre

5.6.1

Maatschappelijk context

Vliegproeven zijn een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van een vliegtuig en zijn essentieel bij het operationeel inzetbaar houden van een vliegtuigtype. De meeste vliegproeven worden door de vliegtuigfabrikant uitgevoerd.
Als NLR ondersteunen we GKN Fokker bij het uitvoeren van vliegproeven voor de Fokker vliegtuigen. Daarnaast ondersteunen we Defensie die als “smart specifier, smart buyer en smart operator” behoefte heeft aan beproevingen van
haar vliegtuigen, onafhankelijk van de vliegtuigfabrikant. Een nieuw element in de vraag naar vliegproeven van Defensie en van andere klanten is de vraag naar vliegproeven met onbemande systemen welke door NLR wordt beantwoord. Kennis over vliegtuigsystemen en certificatie van vliegtuigen en systemen vult de behoefte naar het veilig, effectief en efficiënt opereren van vliegtuigen aan.
De vraag naar duurzame oplossingen voor de luchtvaart zoals die in internationaal, Europees en nationaal kader wordt
geformuleerd vraagt naar radicaal nieuwe vliegtuigconcepten en nieuwe technologie. Het kennisgebied sluit daarom
aan bij Europese onderzoeksprogramma’s als Clean Sky 2 om deze doelen in Europese samenwerkingen te realiseren.
Het testen van radicaal nieuwe vliegtuigconcepten met geschaalde vliegtuigmodellen in de vlucht is hierin als speerpunt gekozen om deze vliegtuigconcepten met zo min mogelijk risico in de ontwikkeling te realiseren. De kennis opgedaan met deze ontwikkeling zal ook weer geschikt zijn om toe te passen in onbemande en bemande vliegproeven, in
certificatietrajecten en voor ontwikkeling van vliegtuigen en vliegtuigsystemen, waardoor de Nederlandse luchtvaartsector kan worden ondersteund.
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5.6.2

Aanpak van het Onderzoek

NLR zal deelnemen aan Europese Clean Sky 2 projecten waardoor
•

wordt bijgedragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen van de luchtvaart,

•

certificatiekennis wordt vergroot en nieuwe certificatiestrategieën ontwikkeld,

•

er beter en efficiënter vliegproeven uit kunnen worden gevoerd en

•

kennis van vliegtuigsystemen wordt vergroot.

De kennis zal direct toepasbaar zijn om vragen van de Nederlandse luchtvaartsector te beantwoorden.
Een vliegend schaalmodel van een referentievliegtuig wordt 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. Deelname aan de ontwikkeling geeft een goede mogelijkheid om deze kennis te vergroten en in te zetten voor duurzaamheidsdoeleinden. Daarnaast worden aanpalende onderzoeksgebieden voorzien,
zoals algemene kennisopbouw op het gebied van certificatie- en vliegproef-ondersteuning, en innovaties van meetmethoden en meettechnieken.
In deze onderzoeken wordt samengewerkt met GKN Fokker, TU Delft, Defensie en Orange Aircraft B.V.

5.6.3

Impact

Veiligheid
Kennis over vliegtuigsystemen, subsystemen en componenten en het beproeven van vliegtuigen zal het opereren door
Defensie van haar vliegtuigen verbeteren, waardoor Defensie haar taak beter kan uitvoeren. Luchtwaardigheidscertificatie is een belangrijk onderdeel hiervan. In het verlengde daarvan zal de kennis ook bijdragen aan de veiligheid van
vliegtuigen van GKN Fokker en andere klanten.
Economie
Geschaald vliegproeven uitvoeren zal naast het testen van nieuwe vliegtuigconcepten in windtunnels het risico van
het ontwerpen van een nieuw vliegtuigconfiguratie verkleinen. Daarmee wordt het ontwerpproces van een vliegtuig,
en met name van een radicaal nieuwe vliegtuigconfiguratie efficiënter.
Met behulp van de kennis over het zo goed mogelijk en efficiënt uitvoeren van vliegproeven en van het certificatieproces zullen klanten, waaronder Defensie, hun vliegtuigen met zo groot mogelijk efficiëntie kunnen opereren.
Duurzaamheid (energie) en Milieu (uitstoot)
Via deelname aan het Clean Sky 2 programma wordt bijgedragen aan de doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid
en milieu van de Europese Commissie voor de luchtvaart, die in lijn zijn met nationale doelstellingen en actieplannen.
Het doel is te onderzoeken hoe (hybride) elektrisch vliegen optimaal kan bijdragen aan de doelstellingen.

5.6.4
F.1

Samenvatting onderzoeksprojecten
Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification (SCALAiR)
Kennispartners: Orange Aircraft B.V.
Relaties klanten en gebruikers: Airbus
Analyse en (systeem)ontwerp van een dynamisch geschaald vliegtuig, een 1:8.5 Airbus A320, voor het uitvoeren van vliegproeven. Met het geschaalde vliegtuig worden dynamische vliegproeven uitgevoerd. Dit om testresultaten te matchen zijn aan een “full-scale” vliegtuig. Doel is het valideren van scaled flight testing. Het geheel sluit aan bij de kennisopbouw met betrekking tot onbemande vliegtuigen.
In 2020 zal een vliegproefprogramma worden uitgevoerd met het geschaalde vliegtuig en een volgend vliegproefprogramma zal worden voorbereid.
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Resultaten 2020

Het ontwerp en de aanmaak van het geschaalde vliegtuig blijkt een aanzienlijk grotere inspanning dan gepland. CSJU en partners hebben dit onderkend en het budget is aanzienlijk
vergroot via het NOVAIR contract. Orange Aircraft is een groter subcontract gegund,
waarna het geschaalde vliegtuig is ontworpen en de aanmaak gestart. Het vleugeldeel is
geleverd, voltooiing van de aanmaak en het vliegprogramma zijn naar 2021 verschoven.

Knelpunten 2020

De doorlooptijd voor het ontwerp en de aanmaak van het geschaalde vliegtuig is langer gebleken dan gepland wat heeft geleid tot vertraging van het project.

Wetensch. publicaties

Peter Schmollgruber, Arnaud Lepage, Floris Bremmers, Henk Jentink, Nicola Genito, Attilio
Rispoli, Michael Huhnd, Dietmar Meissner, “Towards Validation of Scaled Flight Testing”,
Aerospace Europe Conference 2020, CEAS, Bordeaux, France, 25-28 February 2020

F.2

SA-18: Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation (NOVAIR)
Kennispartners: TU Delft, ONERA, DLR, CIRA
Relaties klanten en gebruikers: Airbus
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. De eerste versie van instrumentatie voor scaled-flight testing wordt in 2020 toegepast tijdens de eerste meetcampagne met in SCALAiR gerealiseerde schaalmodel van een Airbus A320.
Meetresultaten worden verwerkt en instrumentatie wordt verbeterd in het kader van een tweede campagne.

Resultaten 2020

De Flight Test Instrumentatie (FTI) voor het 1:8.5 schaalmodel van de Airbus A320 is gereedgemaakt voor installatie in het schaalmodel. De instrumentatie is getest in verschillende faciliteiten en gekalibreerd waar nodig.
De Clean Sky Joint Undertaking en de Core Partners in het Large Passenger Aircraft deel
hebben besloten akkoord te gaan met het voorstel de werkzaamheden in de tweede fase
van NOVAIR in te vullen door Distributed Electric Propulsion te demonstreren in een gemodificeerd schaalmodel. Een haalbaarheidsstudie inclusief doelen en technisch voorontwerp
werd uitgevoerd.

Knelpunten 2020

Doordat de aanmaak van het schaalmodel in het SCALAiR project vertraging ondervond zijn
de FTI werkzaamheden in NOVAIR vertraagd en zullen de meetcampagnes pas in 2021
plaatsvinden.

Wetensch. publicaties

Peter Schmollgruber, Arnaud Lepage, Floris Bremmers, Henk Jentink, Nicola Genito, Attilio
Rispoli, Michael Huhnd, Dietmar Meissner, “Towards Validation of Scaled Flight Testing”,
Aerospace Europe Conference 2020, CEAS, Bordeaux, France, 25-28 February 2020

F.3

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Optical Sensor System for Realtime Proprotor Flapping Angle Monitoring (FLAPSENSE)
Kennispartners: DLR, HIT09
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo
Een sensing systeem voor de rotorstand van een Next Generation Civil Tilt Rotor aircraft wordt ontwikkeld.
NLR zal tijdens het ontwerp bijdragen aan de vliegwaardigheid en de certificeerbaarheid van het te ontwikkelen systeem en zal het systeem testen in een roterende testopstelling. In 2020 wordt aan het ontwerp van de
testopstelling gewerkt. Daarnaast wordt aan het ontwikkelproces van het systeem bijgedragen, zodat het
eindproduct vliegwaardig en certificeerbaar zal zijn.
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Resultaten 2020

5 concepten voor het contactloos meten van de rotorstand zijn geëvalueerd ten aanzien
van de eisen aan het systeem. De twee concepten worden verder geëvalueerd, m.n. door
DLR. Vanuit het NLR werd een conceptueel ontwerp van een roterende testopstelling gemaakt, waarin zowel Constance, FLAPsense en de combinatie van de twee systemen kan
worden getest.

Knelpunten 2020

Door COVID-19 heeft coördinator DLR grote vertraging opgelopen met de ontwikkeling van
het sensing systeem.
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Wetensch. Publicaties
F.4

-

SA-18: Flight Test Support en Certification Support
Kennispartners: Defensie, DLR, TUD, EUROCAE
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, Defensie en EPAF landen, EASA, Bundeswehr
“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 test voorzieningen en natuurlijk de uitvoering van vliegproefprogramma’s gevolgd door data verwerking en analyse. In 2020 wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:
•
Elektrische voortstuwing van fixed wing RPAS;
•
Testen van autonome systemen;
•
Vliegproeven ten behoeve van all electric aircraft;
•
Testen van vliegtuigen waarvoor beperkte informatie beschikbaar is
De laatste ontwikkeling is vooral gericht op het testen van vliegtuigen die bij Defensie operationeel worden.
De behoefte aan harde meetgegevens van de platforms blijft echter onverminderd aanwezig. Dit vraagt om
creatieve oplossingen die (vrijwel) geen impact hebben op het vliegtuig. Dit wordt bereikt door onderzoek en
kennisontwikkeling met betrekking tot standalone en non-intrusive meetoplossingen en evaluatietechniek
met behulp van een all-inclusive meetsuite. De ontwikkeling van nieuwe meetmethoden en technieken om
bovengenoemde gebieden te bedienen. En onderzoek en kennisontwikkeling te initiëren om te komen tot
een “virtuele Flight Test Engineer” waarbij met gebruik van Augmented- en/of Virtual Reality (AR/VR) het mogelijk wordt om de airtime voor vliegproeven te minimaliseren.
Door NLR ondersteunde (inter)nationale klanten vragen support om hun producten wereldwijd te certificeren
en vallen onder het domein van Certification Support (CES). 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 2020 zijn:
•
Continued Airworthiness voor (grote) onbemande vliegtuigen
In het kader van NLR drones /RPAS-programma beschikt 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 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 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;
•
Introductie van elektrisch vliegen in de NLR designorganisatie (RADO)
In het kader van NLR-programma voor elektrisch vliegen krijgt 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.
•
Certificatie-aspecten van elektrische voortstuwing
Om de certificatie-aspecten van elektrische voortstuwing op vliegtuigen te onderzoeken werkt het NLR samen
met AeroDelft, een studenten team van de TU Delft dat een door vloeibaar waterstof elektrisch aangedreven
motorzweefvliegtuig ontwikkelt. In een stapsgewijze aanpak wordt er eerst een geschaald, onbemand prototype ontwikkeld, alvorens verder te gaan met een bemand toestel. Hierbij worden de specifieke certificatie
aspecten van elektrische voortstuwing door middel van respectievelijk batterijen, gasvormige en vloeibare
waterstof onderzocht.

Resultaten 2020

132

• Onderzocht werd hoe vliegproefgegevens kunnen worden vergaard in de Pipistrel Velis.
Veel parameters zijn beschikbaar op de CAN databussen in het vliegtuig. De meest
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relevante zijn via een USB connector te registreren. Het eerste doel voor het verzamelen van de vliegproefgegevens is het beter begrijpen van welke vlieg- en vliegtuigcondities bepalen wat het bereik van een elektrisch vliegtuig is.
• NLR participeerde in EUROCAE WG-113 Hybrid Electric Propulsion, o.a. als leider van
WP1 Architectures. Een EUROCAE intern document werd opgesteld als voorbereiding
op standaardisatie.
• Onderzoek op het gebied van praktische en theoretische aspecten van de verificatie en
validatie van autonome (luchtvaart), door
o Literatuuronderzoek;
o Bijwonen en bijdragen aan EDA Workshop “EDA Technology Foresight Workshop
on Autonomous Systems, 22-23 September 2020;
o Bijwonen en bijdragen aan “NIAG study on Testing, Evaluating, Verifying and Validating (TEVV) of systems embedded autonomous functions (SAF), for future military operations” (NATO SG-259).
• Op het gebied van certificatie-aspecten van elektrische voortstuwing zijn de eisen en
means of compliance voor het onbemande AeroDelft prototype opgesteld. Er is een veiligheidsanalyse uitgevoerd met een focus op de explosieveiligheid van het waterstof
systeem en de impact op het gehele systeem. NLR experts zijn aanwezig geweest bij de
Critical Design Review van het geschaalde prototype. Daarnaast is er deelgenomen aan
SAE AE7AFUEL/EUROCAE WG-80 Hydrogen & Fuel Cell Working Group
Knelpunten 2020

Vanwege late levering van de Pipistrel Velis, en vertraging met het starten van operatien, is
het onderwerp: “Introductie van elektrisch vliegen in de NLR designorganisatie (RADO)
” verschoven naar 2021.
Vanwege de corona pandemie zijn de productiewerkzaamheden van AeroDelft vertraagd
waardoor de testvluchten zijn uitgesteld tot 2021.

Wetensch. publicaties

--

F.5

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Advanced Data Methods for Improved Tiltrotor Test and Design (ADMITTED)
Kennispartners: TXT e-solutions
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo
Bij de industrie en bij Defensie is veel data aanwezig. Om uit de data interessante informatie te halen zijn niet
alleen krachtige computers nodig maar ook slimme algoritmen: Machine Learning en Deep Learning. In het
ADMITTED project wordt sensor data van vluchten van tiltrotors geanalyseerd.
De enorme hoeveelheden data vereist een krachtig platform, ter ondersteuning van de eindgebruiker. Dit kan
alleen worden bereikt door een nieuwe aanpak te volgen: datamining, machine learning en, meer algemeen,
Artificial Intelligence algoritmen ontwerpen en toepassen. Het platform zal worden opgebouwd via COTScomponenten voor het HW-platform en bestaande oplossingen voor het SW-platform te gebruiken, zoals big
data management (Hadoop) en large-scale analysis and modelling analyse (Spark) in combinatie met python.
Specifiek voor dit kennisgebied zullen voor de Next Generation Civil Tilt Rotor bijdragen aan de data-analyse
van vliegproefresultaten in combinatie met machine learning en Artificial Intelligence worden geleverd.
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Resultaten 2020

Tijdens de eerste fase zijn het hardware en software systeem opgezet in een laboratorium
omgeving bij Leonardo om de NGCTR flight data beschikbaar te maken voor de analyse,
machine learning en AI fasen. Vervolgens is een aantal vluchten geïmplementeerd en is er
een datastructuur afgestemd middels een query catalog en zijn de eerste test surveys afgerond met subsets van de data.

Knelpunten 2020

Vertraging in het bereikbaar krijgen van de data op afstand hebben ervoor gezorgd dat met
de opeenvolgende werkpakketten later is gestart.

Wetensch. publicaties

-
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F.6

SA-04: Stand Alone Sensor (SAS) Capability
Kennispartners: RAAF
Relaties klanten en gebruikers: KLM, RNLAF, RNLN
Binnen de afdelingen AVGS, ASTC en AVTH is er vanuit hun hoofd vak/kennisgebieden (Structural Integrity en
Maintenance Technology respectievelijk Flight Testing en Structures Testing) een directe behoefte om over
stand alone sensoren inclusief datalogging mogelijkheid te kunnen beschikken voor:
• “Hotspot” monitoring om werkelijke belastingen/omgevingscondities in kaart te brengen.
• Het uitvoeren van voorstudies om tot een gefundeerd besluit te komen tot een uitgebreider meetsysteem dat (meer/wel) verweven is met de (data) infrastructuur van het vliegtuig/platform.
• Het verkrijgen van data voor validatie simulatie- en degradatiemodellen Digital Twin toepassingen
t.b.v. prognostiek.
• Onderzoek en kennisontwikkeling met betrekking tot standalone en non-intrusive meetoplossingen
en evaluatietechnieken met behulp van een all-inclusive meetsuite. Uiteindelijk bijvoorbeeld te integreren in de vorm van een store of iets dergelijks.
• Mogelijkheden om flexibel op behoeftes in te kunnen spelen met minimale downtime voor het (wapen)systeem.
• Moeilijk bereikbare/afgesloten locaties en of locaties met minimale ruimte voorzien van meetsystemen voor de gewenste metingen, zonder de impact van noodzakelijke fysieke verbinding met bestaande (FTI) systemen. Eventueel het verbinden van deze meetsystemen met bestaande (FTI) via
een draadloze verbinding waar gewenst.
• De ontwikkeling van meetmethoden en technieken om nieuwe wapens, sensoren, en systemen te
beproeven op verschillende platformen waaronder bijvoorbeeld drones.
• Gedacht kan worden aan het meten van de grootte van een rek in een structuur, een versnellings/trillingsniveau op een structuur, een temperatuur, een druk of een (voedings-) spanning/stroom.
Verder bestaat de behoefte om het onderwerp Energy Harvesting mee te nemen als laag TRL niveau onderwerp, mogelijk in combinatie met stand alone systemen.
Om de werkelijke bruikbaarheid van beoogde (COTS) stand alone sensor(systemen) te kunnen beoordelen zal
de kennis/kunde vanuit ASAM/ASEQ/AVTH ingebracht worden en deze eventueel verder te kunnen door ontwikkelen tot een COTS/+ product dat wel geschikt is:
• Vergelijking van datasheets tegen de gestelde sensor eisen
• Vaststelling aanvullende kwalificatietesten & Test Plan
• Vaststelling en ontwikkeling mogelijke aanpassingen (interfaces, power supplies, etc.)
• Test bench voor requirements verificatie en uitvoeren kalibraties
• Uitvoeren safety assessments volgens ARP4761: FHA, (P)SSA, FTA, FMEA, CCA

Resultaten 2020

Er is onderzocht wat er noodzakelijk is om sensor data met COTS transmitters te verzenden
en ontvangen. Deze capability wordt gekoppeld aan een stand alone tailkit voor bommen.
Verder is er een RNLAF project (NGFTS) gestart in 2020 die vergelijkbare objectives heeft,
alleen dan meer in de vorm van een netwerk van stand alone sensor systemen. De stand
alone sensor systemen zijn op basis van COTS componenten welke tevens een basis vormen voor Stand Alone Sensor (SAS) Capability.

Knelpunten 2020

Door COVID19 zijn een aantal use cases vertraagd en/of gecanceld

Wetensch. publicaties

-

F.7

SA-07: Moonshot Cross-Border Flight via 4G/5G
Kennispartners: Netwerk providers, DLR, EUROCAE, JARUS
Relaties klanten en gebruikers: Nationale Politie, Drone operators
Stap voor stap verruimen de luchtvaartautoriteiten de omstandigheden waaronder drones mogen opereren.
In alle gevallen is het uitgangspunt dat er een directe straalverbinding is tussen de drone en de piloot op de
grond. Een directe straalverbinding is niet altijd mogelijk bij het afleggen van grote afstanden en bij het vliegen tussen gebouwen in een stedelijke omgeving. In die gevallen moet de verbinding tot stand gebracht worden via een tussenstation zoals een ander vliegtuig, een satelliet, of een netwerk op de grond. Men spreekt
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dan van BRLOS, ‘Beyond Radio Line Of Sight’. Voor kleinere systemen wordt hierbij gedacht aan BRLOS via het
netwerk voor mobiele telefonie.
In het buitenland experimenteren vervoersbedrijven al met pakketvervoer met drones over grote afstanden
en in stedelijke omgevingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van het netwerk voor mobiele telefonie. Vroeg
of laat willen vervoerders dit ook in Nederland. Om daar goed op voorbereid te zijn, is NLR begonnen zich te
oriënteren op deze nieuwe technologie, opdat landelijke en gemeentelijke autoriteiten zo goed mogelijk geadviseerd kunnen worden als deze benaderd worden door een operator die drones wil aansturen via het 4G
of 5G netwerk.
De ambitie van NLR is om praktijkervaring op te doen met het besturen van drones via het 4G/5G netwerk
door met een drone een internationale vlucht uit te voeren vanaf bijvoorbeeld het Test Centre bij NLR Drone
Centre Marknesse naar een locatie in Duitsland, waarbij die drone bestuurd wordt via het internet en het netwerk voor mobiele telefonie. Als eerste stap zal NLR In 2021 een drone laten vliegen boven het Test Centre,
terwijl de piloot zich bevindt in de vestiging in Amsterdam en de verbinding tussen hem en de drone tot stand
gebracht wordt via het internet en het 4G-netwerk van Vodafone.
Resultaten 2020

• Aanschaffen en testen van commercieel beschikbare apparatuur om de drone aan te
sturen via 4G.
• Uitrusten van een van de drones van NLR met de apparatuur die nodig is om hem te besturen via het 4G netwerk van Vodafone.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

F.8

SA-07: Moonshot SMARD
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: SMARD heeft als 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.

Resultaten 2020

• 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.
• Voor SCALAIR is in 2020 als belangrijkste mijlpaal het detailontwerp van de Scaled Flight
Demonstrator (SFD) afgerond, de vleugel geassembleerd en de productie en integratie
van de andere onderdelen gestart.
• Voor NOVAIR is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de modificatie van deze SFD
tot een distributed electric propulsion platform waar de 2 jet engines worden vervangen door 6 propeller motors. Zie secties SCALAIR (F1) en NOVAIR (F2).

Knelpunten 2020

Zie secties SCALAIR (F.1) en NOVAIR (F.2)

Wetensch. publicaties

Zie secties SCALAIR (F.1) en NOVAIR (F.2)

F.9

SA-07: Ontwikkelingen onbemande luchtvaart
Kennispartners: EUROCAE, UAV-DACH, Eurocontrol, SESAR
Relaties klanten en gebruikers: De onbemande luchtvaart ontwikkelt zich in hoog tempo: de onbemande systemen worden steeds geavanceerder, en de technische ontwikkelingen bieden ook nieuwe operationele toepassingen.
Deze ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de veiligheid van andere luchtruimgebruikers en van mensen
op de grond. Het is dus zaak om zo vroeg mogelijk op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen, waardoor in een vroeg stadium eisen en normen gesteld kunnen worden aan het ontwerp en het gebruik van

135

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

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 van EASA en JARUS. Ook zullen de ontwikkelingen
in onze buurlanden België en Duitsland nauwgezet gevolgd worden via de belangenorganisaties BeUAS en
UAV-DACH, en zal worden bijgedragen aan projecten om de standaarden en veiligheid van andere luchtruimgebruikers en mensen op de grond in te praktijk te toetsten.
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Resultaten 2020

Door COVID hebben alle bijeenkomsten plaatsgevonden via het internet.
1. Volgen van ontwikkelingen:
Diverse netwerken geven inzicht (inzage) in de drone-ontwikkelingen binnen en buiten Nederland, wat van nut kan zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse drone sector.
Netwerkactiviteiten in 2020 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
• Amsterdam Drone Week.
2. Ontwikkelen van standaarden
• 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 2020 een aantal doorlopen zijn.
• AW-drones: SESAR project door consortium onder leiding van Deep Blue. Het project loopt nog, er is een workshop met EASA geweest
3. Demonstratieprojecten
• Bijeenkomsten van het European Network of U-space demonstrators, georganiseerd door Eurocontrol

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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5.7

G – Defensiesystemen

Figuur 5.7.1 - Oefening met fighter zelfverdediging

5.7.1

Maatschappelijk context

De veiligheidssituatie wereldwijd (Midden Oosten, Balkan, Oekraïne, migrantencrises, MH-17) is sterk in beweging.
Mede hierdoor wordt er toegewerkt naar nauwere Europese samenwerking en wordt Nederland bovendien geacht
te voldoen aan haar NATO verplichtingen. De Nederlandse Krijgsmacht staat voor de uitdaging een passende rol en
plaats te vinden in deze nieuwe ‘wereldorde’ en deze verder te ontwikkelen. Naast politieke afwegingen speelt de
operationele behoefte van zowel de goede inzetbaarheid van bestaande (wapen)systemen als de aanschaf van
nieuwe (wapen)systemen een belangrijke rol. Dit stelt hoge eisen aan de effectiviteit en flexibiliteit van de operaties en de systemen en de mensen, omdat nieuwe technologieën zich steeds sneller doen gelden (RPAS wapensystemen, hypersone raketten, counterdrones, cyber warfare, etc.)
Defensie wil zowel smart user als smart specifyer / buyer zijn. Het NLR ondersteunt de Nederlandse Krijgsmacht
hierbij door het geven van objectief advies gebaseerd op integrale kennis van zowel de bestaande en nieuwe technologieën als de operationele context.
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5.7.2

Aanpak van het Onderzoek

Het hoofdkennisgebied Defensiesystemen integreert de kennis van de technische prestaties van eigen en vijandige
(wapen)systemen, boordsystemen, sensoren en missie-ondersteunende systemen met kennis van de operationele
inzet en de dreigingsomgeving.
Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op de ontwikkeling van kennis, modellen en analyse- en meetmethodieken
om 1) de inzet van het huidige en toekomstige wapensysteem in missies zo effectief mogelijk te maken, waarbij
gekeken wordt naar zowel technische, tactische en operationele aspecten en 2) er kennis wordt vergaard om eisen
te kunnen stellen aan nieuwe of de ‘upgrade’ van bestaande wapensystemen of onderdelen daarvan.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op vier deelgebieden:
•

Wapensystemen (AS.1.E), met als focuspunten:
o Simulatieomgeving WEST (Weapon Engagement Simulation Tool): deze tool maakt het mogelijk om
multiple-versus-multiple “engagements” en missies virtueel te kunnen onderzoeken en analyseren.
WEST wordt uitgebreid met nieuwe en verbeterde modellen van eigen en vijandige wapensystemen
en er zal verdere intergratie met hardware-systemen (zoals DEAF) plaatsvinden; een zogenaamde
hybride simulatieomgeving.
o Threat Reference Manual (TRM): De interactieve database voor Defensie waarin alle relevante
dreigingsystemen, de eigen wapensystemen, de interactie tussen eigen en vijandige wapensystemen
en de proliferatie voor de gehele Krijgsmacht gedetailleerd worden beschreven. Dit is een belangrijke
basis voor de tactische en operationele voorbereiding van oefeningen en missie.
o High Energy Laser (HEL) Lab: het opbouwen van experimentele kennis rondom het gebruik van hoog
vermogen lasers als wapensysteem in operationele situaties.
o NLR Battlelab: Het NLR Battlelab Cerebro biedt de mogelijkheidom vraagstukken op het gebied van
Concept Development & Evaluation (CD&E) zowel tactisch als operationeel te evalueren. Het NLR
Battlelab sluit daarbij direct aan op de CLSK-behoefte op het gebied van training en simulatie. Cerebro
is modulair van opzet en kan ook gekoppelde worden aan een simulatieomgeving van andere partners
en gebruikers, zoals Defensie, (buitenlandse) onderzoeksinstituden, bedrijven en civiele
veiligheidsinstanties.
o Counter drones: RPAS-systemen worden in toenemende mate een onderdeel van onze samenleving.
RPAS-systemen zijn doorgaans eenvoudig te verkrijgen en snelle technologische ontwikkelingen
maken deze systemen steeds geavanceerder. Daardoor ontstaan ook toepassingsmogelijkheden voor
onrechtmatig gebruik tegen zowel civiele als militaire systemen en personen. Maatregelen tegen
RPAS-systemen zijn veelal nog technologisch onvolwassen, schaars en duur. Onderzoek wordt gedaan
naar gelaagde mogelijkheden voor snelle (realtime) detectie, identificatie, tracking en neutralisatie van
vijandige RPAS.
o Plasma’s Plasma heeft effect op op de eigenschappen, beweging en effectiviteit van systemen en
sensoren. Echter, de precieze uitwerking is onbekend. Er is daarom behoefte aan fundamenteel kennis
van plasma’s.
o Technology Watch
Technology Watch is bedoeld om technologische ontwikkelingen te volgen die de inzet van het
luchtwapen in de toekomst zouden kunnen beïnvloeden.
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•

Elektronische oorlogsvoering (AS.1.F);
o Digital Electronic Attack test Facility (DEAF): Dit onderzoek is bedoeld om de kennis op te bouwen om
Defensie op het gebied van geavanceerde radar jammers, radar waarschuwingssensoren en
radartechnologie te blijven ondersteunen bij haar operationele en technische vraagstukken.
Speerpunt hierin is de doorontwikkeling van de testfaciliteit voor state-of-the-art tegenmaatregelen:
Digital Electronic Attack test Facility (DEAF).
o Low Observable (LO) onderzoek: Low observability is een belangrijke randvoorwaarde om militaire
missies succesvol te kunnen uitvoeren. Tevens is het van belang om deze zelfde eigenschap snel te
onderkennen bij vijandelijke activiteiten. Low Observable kennis is voor beide toepassingen van groot
belang.
o Cognitive radar: Cognitie in radar en elektronische oorlogsvoering zitten nog in een experimentele
fase. De ontwikkelingen gaan snel en de verwachting is dat dit in de nabije toekomst intrede doet in
operationele scenario’s.
o Innovatieve concepten voor 5 e generatie Luchtmacht De 5e generatie luchtmacht moet optreden in
een steeds complexere dreigingsomgeving. Dit vereist gezamenlijke inzet van meerdere types
platformen die samenwerken en informatie delen; het zogegenoemde Informatie gestuurd Optreden
(IGO).

•

Missieondersteuning (AS.1.G);
o Ontwikkeling van moderne ICT-methoden in MissiePlanning en Debrief (MPD): De thans gebruikte
applicaties voor MissiePlanning en Debrief (MPD) zijn al jaren in gebruik en nog traditioneel van opzet.
Nieuwe ICT-technieken komen beschikbaar om MPD-producten flexibeler en efficiënter in te zetten en
bijvoorbeeld ook op mobiele communicatiemiddelen te kunnen gebruiken.
o Automatische beeldherkenning voor debrieftoepassingen: Dit onderzoek is bedoeld om kennis op te
bouwen over de toepassing van kunstmatige intelligentie en geavanceerde GUI-technieken voor
missieplannings- en debrieftoepassingen.

•

Militaire luchtwaardigheid (AS.1.H);
o Luchtwaardigheid van decoys: Dit onderzoek is bedoeld om de eisen op te stellen die moeten worden
gehanteerd voor het het certificeren van chaff en/of flare aan boord van de helikopters van defensie,
teneinde veilig te kunnen opereren.

5.7.3

Impact

Veiligheid: Met het uitvoeren van deze onderzoeksprojecten draagt NLR bij aan de betere inzetbaarheid van wapensystemen en de juiste verwerving van nieuwe of verbetering van bestaande wapensystemen, en daarmee indirect aan
de veilige inzet van platformen en manschappen door het ministerie van Defensie (met name CLSK en DGLC, maar ook
de andere krijgsmachtonderdelen).
Economie: Door NLR kennis aan te wenden in het verwervingsproces van nieuwe wapensystemen en bij de verbetering van bestaande wapensystemen worden direct en/of de langere termijn kosten bespaard doordat betere (technische) eisen bijdrage aan wapensystemen die beter aansluiten bij de operationele behoefte.
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5.7.4
G.1

Onderzoeksprojecten
Weapon Engagement Simulation Tool (WEST)

2018 - 2021

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV
Om Defensie ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen bij operationele en technische vraagstukken
zijn diverse uitbreidingen van WEST noodzakelijk. Dit betreft o.a. het uitbreiden van de kinematische wapenmodellen en de multi-versus-multi simulatieomgeving. Deze nieuwe WEST modellen zullen geschikt worden
gemaakt om te worden gebruikt in Live Virtual Constructive (LVC)-omgevingen en koppeling met Hardware in
the Loop (HIL). Dit betreft o.a. NLR Battlelab Cerebro, de NLR gevechtsvliegtuigsimulator “Fighter Four Ship”
(F4S) en de NLR trainingstool voor de “School of Air Control”, de “Smart Controller Training Tool” (SCOTT). Diverse specifieke relevante platform, wapen, sensor en interactiesystemen zullen worden gemodelleerd en toegevoegd aan de WEST modelbibliotheek. Het ‘high fidelity’ Electronic Warfare Framework zal worden verder
ontwikkeld om de gewenste sensor en effector analyses ook in grotere tactische scenario’s te kunnen uitvoeren. Een eerste aanzet zal worden gemaakt om ook satellieten en ander objecten buiten de aardatmosfeer te
kunnen simuleren.
Resultaten 2020

In 2020 is een nieuwe release van WEST uitgebracht waarin de uitbreidingen van de voorgaande periode zijn geconsolideerd. De simulatieomgeving is uitgebreid met een ronde, roterende aarde model waarmee de mogelijkheid is gecreëerd om onder andere satellieten
te simuleren. Tevens is een nieuwe gebruikers interface ontworpen waarmee op een intuitieve wijze nieuwe satellietmodellen en constellaties kunnen worden geïmplementeerd.
De functionaliteit om Missile Launch Boundary’s te berekenen en de resultaten van deze
berekeningen te tonen is uitgebreid en toegevoegd aan een nieuw ontworpen gebruikers
interface. Er is een innovatieve manier om simulaties aan te roepen ontwikkeld die het simuleren van opeenvolgende simulaties in een zogeheten batch run aanmerkelijk versnelt.
Het Electronic Warfare Framework, waarmee op een geavanceerde wijze radar, reflector
en ontvanger interacties kunnen worden gesimuleerd is geüpdatet en uitgebreid. Daarnaast zijn diverse nieuwe systemen, platformen en sensoren aan de WEST modelbibliotheek toegevoegd.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

G.2

Threat Reference Manual (TRM)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK,CLAS, CZSK, DMO, NCTV
TRM is de interactieve database voor Defensie waarin alle relevante dreigingssystemen, de eigen wapensystemen, de interactie tussen eigen en vijandige wapensystemen en de proliferatie voor de krijgsmacht (met
name CLSK en DGLC) gedetailleerd worden beschreven.
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.

Resultaten 2020
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• Gedurende 2020 is een tool ontwikkeld om elke TRM-kloon via synchronisatie met andere TRM instanties gelijk te trekken op gebied van data. Uitdaging daarbij zijn de niet
exact identieke database-structuren bij de verschillende instanties en parallelle updates
aan dezelfde data (met verschillende waardes).
• Verder is gewerkt aan een pilot voor TRM 2.0 om te onderzoeken welke wijzigingen nodig zijn om TRM een moderner user interface te geven, waarbij MS Access niet meer gebruikt zal worden. Een eerste versie van deze demo is afgerond, welke in 2021 verder
geschikt wordt gemaakt met concrete data van TRM. Als backend is een vernieuwde, op
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SQL Server gebaseerde database gebruikt zodat de pilot ook geschikt is voor grotere Defensie-netwerken met later ook een efficiënte invoeromgeving.

Figuur 5.7.2 - TRM Pilot GUI sample: Overview of demo systems including pinned pages (favorites)
Knelpunten 2020

Capaciteit om op kantoor aan het classified deel te werken vanwege de pandemie; opgelost door meer te werken met ongeclassificeerde demo data.

Wetensch. publicaties

-

G.3

High Energy Laser (HEL) Lab
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV
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.

Resultaten 2020

Geen, want geen financiering.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

G.4 NLR Battlelab Use Cases
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV
Het NLR Battlelab Cerebro zal invulling geven aan vraagstukken op het gebied van Concept Development & Evaluation (CD&E), zowel op tactisch als op operationeel. Het NLR Battlelab sluit daarbij direct aan op een 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. In 2020
worden wederom een aantal Use Cases uitgewerkt, waaronder een operationele ISR Use Case met een focus op
Informatie Gestuurd Optreden (IGO)
Resultaten 2020

In 2020 is een CONOPS (Concept of Operations) voor Cerebro uitgedacht en beschreven. Dit
was een inspanning van verschillende afdelingen. De CONOPS is vastgelegd in een NLR rapport (NLR-TR-2020-134), zie ook paragraaf 6.4.4. Tevens is in 2020onderzocht hoe WEST
verder geïntegreerd kan worden in Cerebro en andere battlelab omgevingen zoals CABLE.

Knelpunten 2020

Het beschikbare budget was niet toereikend om een echte use case op te tuigen, daarom is
voor bovenstaande invulling gekozen.

Wetensch. Publicaties -
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G.5

SA-07: Counter drones

2018 -

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CZSK, CLAS, DMO, NCTV, NP
Maatregelen tegen vijandelijke RPAS 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 faciliteiten die ontwikkeld dienen te worden om deze
maatregelen effectief te kunnen ontwikkelen, testen en evalueren. Het betreft de bijdrage van EZ aan het interdepartementale onderzoeksprogramma C-Drone.
Resultaten 2020

Aangaande de verschillende onderdelen van het C-UAS beschermingsmodel is er het nodige aan kennis opgebouwd: Voorbereiding/Preventie, Detectie/Tracking, Classificatie/Identificatie/Intentie, Besluitvorming, Neutralisatie en Forensisch onderzoek/Analyse.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder vraagsturing vanuit de Nationale Politie, en in
samenwerking met het C-UAS kennisopbouwprogramma voor Defensie dat samen met
TNO wordt uitgevoerd. De ontwikkelde kennis wordt samengebracht in introductiedocumenten voor deelonderwerpen, een C-UAS uitbreiding van de nationale dreigingsdatabase,
C-UAS visualisatie- en analysetools en C-UAS testondersteuning-middelen. Er is onder andere bijgedragen aan de totstandkoming van RQMTS voor een eerste nationale C-UAS capaciteit en werkgroepen als EUROCAE WG-115 C-UAS voor Luchthavens.

Knelpunten 2020

Voor het onderzoeken en verder uitwerken van een aantal veelbelovende onderwerpen,
zoals het inzetten van geluid tegen drones, is het budget ontoereikend. Naar aanvullende
budget wordt gezocht.

Wetensch. publicaties

-

G.6

Technology Watch
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CZSK, CLAS, DMO, NCTV
Het doel is om technologische ontwikkelingen te volgen die de inzet van het luchtwapen in de toekomst zouden kunnen beïnvloeden. Mogelijke onderwerpen: plasma aerodynamics, UAV fighting, hybrid rockets, high
power microwaves, fluidic thrust vectoring, quantum computing, artificial intelligence, micro & nano satellites,
hypersonic vehicles and projectiles, hit-to-kill missiles, military spacecraft, avoid & detect op drones en simulatie structuren en ICT frameworks)

Resultaten 2020

Er is een nieuwe methode onderzocht om mogelijk imaging seekers te ‘spoofen’ door middel van holografie. Met een dergelijke methode, kan door middel van een IR laser en een
Spatial Light Modulator (SLM) een hologram geprojecteerd worden in het beeld van bijv.
een imaging seeker. In dit onderzoek is een ray-tracing model ontwikkeld waarmee kan
worden uitgerekend hoe dit soort projecties er in verschillende situaties uit zien.

Figuur 5.7.3 - 3D plaatje van de ray-tracing methode;
Figuur 5.7.4 - Voorbeeld hologram van een driehoek geprojecteerd op een imaging sensor.
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Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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G.7

Digital Electronic Attack test Facility (DEAF)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV
Speerpunt hierin is de ontwikkeling van een testfaciliteit voor state-of-the-art tegenmaatregelen: Digital Electronic Attack test Facility (DEAF). Het concept DEAF heeft zijn operationele waarde al bewezen. Om de toepassingsmogelijkheden voor Defensie verder uit te breiden is er behoefte aan kennisopbouw op diverse (fundamentele) gebieden.

Resultaten 2020

Begin 2020 is een nieuwe generatie FPGA (field-programmable gate array) boord aangeschaft. De voornaamste reden is om onderzoek te doen naar het verstoren van multi-channel radars. In 2020 is een referentie ontwerp gemaakt waarbij een op twee kanalen een
vals doel kan worden gegenereerd. Hiervoor is uitvoerige onderzoek verricht naar het ontwerpen op de RFSoC (Radio Frequency System-on-Chip) ZCU111 FPGA. Er ligt nu een stappenplan dat omschrijft hoe van een idee uiteindelijk een ontwerp gebouwd kan worden.
Vervolgens is er onderzoek gedaan naar een multi-channel RF front-end architectuur.

Knelpunten 2020

Om het nieuwe FPGA boord in te zetten is het van belang een goed RF front-end te hebben. Een logische volgende stap is dan ook om in 2021 een multi-channel RF front-end te
ontwikkelen en bouwen.

Wetensch. Publicaties

-

G.8

Low Observable (LO)-onderzoek
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK/AJO, DMO/VF-35, PM Woensdrecht
In 2019 is onderzoek gedaan naar meettechnieken en near-field-to-far-field conversie. Daartoe zijn meerdere
opties geïdentificeerd. In 2020 zal dit onderzoek voortgezet worden om een meetmethodiek verder uit te werken waarmee schades gemeten kunnen worden. Deze meetmethodiek wordt daarna geprojecteerd op de uiteindelijke signatuur van een vliegend platform. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van berekeningsmethodieken om de effecten van schades en reparaties op signatuur te kunnen bepalen.

Resultaten 2020

In 2020 is op basis van separate signatuurmetingen verder inzicht verkregen in near-fieldto-far-field conversie. Aanvullend is de kennisbasis uitgebreid voor het meten aan LO objecten. Hierbij is met name onderzoek verricht naar kalibratie mogelijkheden voor zowel
lineaire als circulaire polarisatie en welke opties hiervoor zijn. Op basis van metingen is inzicht verkregen in de foutmarges die in metingen kunnen plaatsvinden én op welke manier
deze foutmarges vastgesteld kunnen worden.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

G.9

Cognitive radar
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO
Cognitie in radar en elektronische oorlogsvoering zit nog in een experimentele fase. De ontwikkeling gaan echter snel en de verwachting is dat deze technologie in de nabije toekomst intrede doet in operationele scenario’s. In 2019 is via een technology watch studie enige basiskennis opgedaan. Om deze kennis uit te breiden en
te borgen is fundamentele kennis nodig van de mogelijkheden, toepassingen en algoritmes. Deze kennis dient
opgebouwd te worden inclusief implementatie in modellen om de waarde van cognitie te kunnen inschatten.
Het onderzoek richt zich daarom op kennisontwikkeling van cognitieve algoritmes voor radar en EW en toepassingen in modellen.

Resultaten 2020
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In 2020 is de opgebouwde kennis ingebracht in de ontwikkeling van een eerste basic cognitive radar simulatiemodel. Deze cognitive radar is software based waarbij de radar zijn signalen aanpast op basis van de gemeten doeleigenschappen. Aanvullend is onderzoek gedaan naar cognitieve algoritmes ten behoeve van cognitive Electronic Support Measures
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(ESM). De kennis is vastgelegd in een techwatch document over Cognitive Electronic Warfare.
Knelpunten 2020

Kennis van cognitieve algoritmes ten behoeve van cognitieve ESM is moeilijk te vergaren en
dient zelf opgebouwd te worden.

Wetensch. publicaties

-

G.10 Innovatieve concepten voor 5e generatie luchtmacht
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
De 5e generatie luchtmacht moet optreden in een steeds complexere dreigingsomgeving. Dit vereist gezamenlijke inzet van meerdere types platformen die samenwerken en informatie delen; Informatie gestuurd Optreden (IGO). Om de inzet te optimaliseren zal er onderzoek plaatsvinden naar nieuwe innovatieve concepten
waarin verschillende vliegende platformen elkaar versterken, bijvoorbeeld F-35 in combinatie met UAS (evt.
i.c.m. swarms). Hierbij spelen interoperabiliteitsaspecten een belangrijke rol.
Resultaten 2020

NLR heeft deelgenomen aan de STANAG 4817 MDCS CST vergaderingen over standaardisering van C2 van unmanned systems in alle domeinen. NLR heeft i.s.m. andere deelnemers
een poging ondernomen om uit de impasse te komen. Dit is vooralsnog niet gelukt. Dus
geen inhoudelijke voortgang.

Knelpunten 2020

Voortgang in de CST volledig stil komen te liggen door een voorstel van US dat niet door
andere partners kon worden geaccepteerd.

Wetensch. Publicaties

-

G.11 SA-15: Ontwikkeling van moderne ICT-methoden in MissiePlanning en Debrief (MPD)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DHC en CLAS/DGLC
De nieuwste systemen voor missieondersteuning worden gebouwd als Service Oriented Architecture. Hierbinnen worden duidelijk andere methoden, technieken en programmeertalen toegepast dan in de “klassieke”,
windows-based applicaties. Daarnaast wordt tegenwoordig vooral volgens “Agile” methode gewerkt. Dat heeft
grote voordelen voor wat betreft het snel opleveren van deugdelijke functionaliteit, maar het risico bestaat
dat daarbij de (cyber) securityaspecten in het gedrang komen. Om dit te ondervangen moet de aandacht voor
security in de ontwikkeling voortdurend aanwezig zijn. Hiervoor zijn methoden ontwikkeld onder de noemer
“DevSecOps”. De werkzaamheden zullen gericht zijn op het verwerven c.q. uitbreiden van kennis op de diverse
bovengenoemde gebieden zodat ze adequaat kunnen worden ingezet wanneer de nieuwe missieondersteunende systemen ingevoerd worden.
Resultaten 2020

In 2019 is een experimentele omgeving ontwikkeld voor het beoogde toekomstige missieplanningssysteem voor de F-35, in de vorm van een virtuele machine. In 2020 is gewerkt
aan het verder inrichten en operationeel krijgen van dit systeem en het activeren van de
meegeleverde applicaties. Daarnaast is er een interne virtuele omgeving geactiveerd die als
proeftuin en demo-omgeving dienst kan gaan doen. Dit alles legt een fundering voor verdere ontwikkeling vanaf 2021.

Knelpunten 2020

Gebrek aan capaciteit heeft ervoor gezorgd dat niet alle doelen behaald konden worden.

Wetensch. publicaties

-

G.12 Automatische beeldherkenning voor debrieftoepassingen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS/DGLC, NCTV, Nationale Politie
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
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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.
Resultaten 2020

Geen, want onvoldoende capaciteit beschikbaar

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

G.13 Plasma’s
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CZSK, CLAS, DMO
Er is behoefte aan fundamenteel kennis van plasma’s. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar plasma
aerodynamics, plasma stealth, plasma antennas, plasma assisted combustion.
Resultaten 2020

De verschillende mogelijkheden om plasma’s te gebruiken zijn in kaart gebracht en geduid
in relatie tot eerder onderzoek bij NLR, waaronder plasma aerodynamics, plasma stealth,
plasma antennas, plasma assisted combustion.
Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van plasma om de radarsignatuur van vliegtuigen
te verlagen. Er zijn claims dat er al plasmageneratoren operationeel zijn die de radarsignatuur met een factor 100 kan verkleinen. Er is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid
van deze claims. Er is gekeken naar de praktische kant van het opwekken van plasma, zoals
de benodigde energie en de stabiliteit van het plasma. Hiervoor is ook uitgezocht welke
methodes er zijn om plasma te genereren die de radarsignatuur kunnen verkleinen. Tot slot
is er onderzocht of de radarsignatuur met een factor 100 te verkleinen is met behulp van
plasma. Figuur 1 toont een gemodelleerd één dimensie plasma d.m.v. Finite-difference
time-domain (FDTD).

Figuur 5.7.5 - Setup to study plasma effects in 1D. A gaussian pulse is transmitted, which covers all frequencies up to 18 GHz
Daarnaast is onderzocht of met SHAKO de effecten van plasma op de driedimensionale radarsignatuur is te berekenen. Hiertoe is in SHAKO het plasma gemodelleerd als stuksgewijs
homogene media. Kwalitatief geeft dit een goede indruk. Nader onderzoek is vereist om te
bepalen of het de effect ook kwantitatief klopt.
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Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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5.8

H – Ruimtevaartsystemen

Figuur 5.8.1 - Een deel van Phino payload voor de BRIK-II satelliet.

Leeswijzer: deze beschrijving van het deelprogramma Ruimtevaartsystemen binnen het Kennis als Vermogen (Key
Enabling Technologies) onderzoek van NLR beschrijft ook de samenhang van de verschillende programmadelen die
een meer specifieke vraaggestuurde focus hebben.

5.8.1

Maatschappelijke context

Onze vitale infrastructuur is steeds meer afhankelijk geworden van satellietsystemen. Toepassingen die gebruik maken van ruimte-infrastructuur zijn kritische bestanddelen van de moderne maatschappij geworden. Het uitvallen van
(delen) van deze infrastructuur zou zelfs maatschappij ontwrichtende gevolgen kunnen hebben, zoals in het uiterste
geval stilvallen van bancaire activiteiten en uitvallen van het elektriciteitsnetwerk. NLR onderzoek richt zich daartoe
op volgende maatschappelijke uitdagingen:
Robuuste Positie, Navigatie en Tijd: de komst en doorontwikkeling van Global Navigation Satellite Systemen (“GNSS”)
zoals het Europese Galileo systeem en het Amerikaanse Global Positioning System (“GPS”) hebben eraan bijgedragen
dat onze maatschappij zich heeft kunnen ontwikkelen tot onze huidige ‘smart economy’. Dit heeft ook een keerzijde.
We zijn ongemerkt in grote mate afhankelijk geworden van de accurate tijd en hoge positienauwkeurigheid waarin
deze systemen voorzien. Opbouw en onderhoud van nationale Position, Navigation and Time (PNT) kennis en technologie is dan ook noodzakelijk om de stabiliteit en veiligheid van de Nederlandse samenleving te kunnen blijven garanderen.
Space Situational Awareness: we moeten ons afvragen wat er gebeurt als satellietsystemen worden bedreigd? Het
onvoorstelbare antwoord is dat in de slechtste scenario’s kritische infrastructuur zoals water- en gasdistributie uitvallen, elektriciteitsvoorzieningen ontregeld raken, dat communicatienetwerken uitvallen en, in het kort, ons dagelijkse
leven drastisch wordt ontregeld. Het wordt breed onderkend dat dergelijke bedreigingen steeds reëler worden en dat
steeds meer landen beschikken over de daarvoor benodigde middelen. Bedreigen kunnen bewust zijn maar ook onvoorspelbaar, zoals het botsen van satellieten die in elkaars baan komen, uitbarstingen van de zon, of het terugvallen
van ruimteobjecten naar en op de aarde. Internationaal is erkend dat Space Situational Awareness (SSA) een essentiele capaciteit is om de veiligheid in de ruimte en de huidige levensstandaard te waarborgen.
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Grondgebonden Situational Awareness: in onze samenleving worden vitale infrastructuren en kritische, op ruimtevaart gebaseerde, diensten steeds vaker blootgesteld aan risico’s van buitenaf. Het voorkomen en beheersen van rampen en incidenten vraagt om adequate monitoringssystemen ondersteund door satelliet- en ruimtevaarttechnologie
die in staat zijn risico- en bedreigingsniveaus periodiek in kaart te brengen om de betrokken overheidsinstanties
vroegtijdig te kunnen alarmeren en nader te informeren. Hierbij geldt dit ook voor de hulpverlening en beperking gevolgschade na opgetreden natuurrampen.
Informatie superioriteit: Militaire en humanitaire missies in conflictsituaties vragen om informatiedominantie en Situational Awareness, zowel op de grond als in de ruimte, om doelgericht en zo veilig mogelijk uitgevoerd te worden. De
ruimte als ultimate high ground met vrije vlucht over de gehele aarde, biedt daarbij unieke mogelijkheden. Wat voorheen kostentechnisch niet haalbaar was, wordt dat nu wel, namelijk het verkrijgen van eigen, onafhankelijke, satellietcapaciteit om de Nederlandse inlichtingenpositie te versterken.

5.8.2

Aanpak van het onderzoek

Innovatieve (nieuwe) ruimte-infrastructuur biedt veel kansen en is essentieel voor de voortgang van veel maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Enkele voorbeelden: klimaatbeheersing, voedsel & voedselveiligheid, water
management, mobiliteit & transport, informatienetwerken, wetenschap en nationale & internationale veiligheid. NLR
onderzoeksprogramma Ruimtevaart richt zich primair op maatschappelijke thema’s waar NLR een strategische kennispositie heeft van het domein, zijnde: veiligheid en mobiliteit & transport. NLR ondersteunt verder vanuit technologische kennisbasis de sector die zich richt op voedsel & voedselveiligheid.
NLR onderzoeksprogramma op thema ruimtevaart en ruimtevaarttoepassingen bestaat in 2020 uit volgende deelprogramma’s voor kennisopbouw (gerelateerde technologieprojecten vallen buiten de scope van dit document):
•

Programma “Space” ten behoeve van Topsector HTSM. Dit deelprogramma staat beschreven in dit kennisplan onder 0.

•

Programma “Satellietnavigatie en ruimtevaart” ten behoeve van thema Logistiek en Mobiliteit. Dit deelprogramma staat beschreven in dit kennisplan onder 3.6 Error! Reference source not found..

•

Programma “Ruimtevaartsystemen” zoals hier beschreven gericht op Key Enabling Technologies.

•

Programma “Militair gebruik van de Ruimte” in opdracht van het MinDef. NLR leidt dit programma en werkt
daarin samen met TNO. Dit deelprogramma staat beschreven in dit kennisplan onder 0

•

Programma “Sensing in a Networked Environment” in opdracht van het MinDef. NLR werkt in dit programma
samen met TNO. De beschrijving van dit programma valt buiten de scope van dit kennisplan.

De aanpak van het totaalonderzoek steunt op het concept van “keten benadering”, waarbij “upstream” en “downstream” integraal worden beschouwd als systeem van systemen. Doel is dat het onderzoek daarmee een brug biedt
tussen maatschappelijke behoeftes en positieve economische impact voor Nederlandse bedrijven die in de ruimtevaart actief zijn. De genoemde, aan ruimtevaart gelieerde, delen van NLR onderzoeksprogramma zijn zo ingericht dat
ze zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Zo stelt het hier beschreven plan voor Kennis als Vermogen Ruimtevaartsystemen het NLR in staat om proactief kennis te ontwikkelen voor de langere termijn. Op basis van het vigerend strategieplan van NLR zijn een aantal onderzoekslijnen al in voorgaande jaren opgestart.

5.8.3

Impact

Het kennis als vermogen ruimtevaartsystemen onderzoek richt zich in 2020 primair op het thema veiligheid met als
doel de potentiële behoeftes van de overheid en Nederlandse industrie in verdere toekomst te borgen. Het betreft
ontwikkelingen die nog een te laag Technology Readiness Level (TRL) hebben om door de industrie en/of overheid in
vraaggestuurde programma’s te formuleren.
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NLR ondersteunt hiermee Nederland als smart specifier, smart developer, smart producer, smart buyer en smart operator voor “Space Enabled” capaciteiten. Hierbij wordt onder anderen gebruik gemaakt van Concept Development and
Experimentation (CD&E) technieken. Deze laag-TRL kennisopbouw is essentieel om tijdig in te kunnen spelen op aanstaande behoeftes, trends en ontwikkelingen in ruimtevaart en ruimtevaarttoepassingen.

5.8.4

NLR-werkzaamheden

H.1 SA-14 : Eigen satelliet capaciteit – Responsive Constellations
Kennispartners: ISIS, Hyperion, Stellar Space
Relaties klanten en gebruikers: MinDef
Deze kennisopbouw is erop gericht om over voldoende kennis te beschikken om de haalbaarheid van een responsive satellietconstellatie te evalueren. Hierbij wordt o.a. onderzocht welke rol zeer lage aardbanen zouden
kunnen spelen.
Resultaten 2020

Geen ontwikkeling vanwege gebrek financiering.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

H.2 SA-14: Eigen satelliet capaciteit – Responsive Launch Capability
Kennispartners: T-minus, Dawn Aerospace, Airbus, TU Delft/DARE, ISIS, Airborne, APP
Relaties klanten en gebruikers: MinDef
Deze kennisopbouw is erop gericht om over voldoende kennis te beschikken om de haalbaarheid van een responsive lancering van een constellatie satellieten te evalueren.
Resultaten 2020

Geen ontwikkeling vanwege gebrek financiering.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

H.3 SA-14: ”Niche” sensor ketens voor toepassing in de ruimte
Kennispartners: Nationaal: TNO, TU Delft. Internationaal o.a. Fraunhofer
Relaties klanten en gebruikers: MinDef, MinJenV, MinIenW
Dit betreft het identificeren en uitwerken van nieuwe informatieketens (m.n. TIR concepten) t.b.v. CD&E van
innovatieve payload/sensor technieken. Betreft ook dual-use aspecten en inzet t.b.v. civiele toepassingen (Missiegedreven Topsectorenbeleid, Thema Veiligheid en ESA).
Resultaten 2020

•

•

•
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Technologie ontwikkeling voor deployable optics i.s.m. TU Delft PhD student. Ontwikkeling richt zich op kritieke onderdelen als het thermisch karakteriseren van piezo-actuatoren, die gebruikt worden voor repositionering van spiegels. Simulaties in ESATAN
zijn uitgevoerd en een dedicated testcampagne is voorbereid en opgezet, om tot de
karakterisatie te komen in 2021.
Voorbereiding voor een internationale samenwerking tussen Nederland (NLR en TU
Delft) en Duitsland (Fraunhofer en DLR) t.b.v. de ontwikkeling van een super hoge resolutie Thermisch Infrarood sensor in space (Super TIR). Een roadmap met ontwikkelfases en een concrete werkverdeling tussen de partners t.b.v. een projectvoorstel (ITP
Defensie) is opgesteld.
Praktische voorbereidingen voor een geplande dronevlucht met een TIR sensor in 2021
als kennisopbouw voor een space-based TIR sensorketenontwikkeling.

Knelpunten 2020

Uitstel uitbrengen van de Defensie Space Strategie vertraagt acquisitie Defensie Technologie projecten op gebied van Ruimtevaart (zowel nationale als internationale voorstellen).

Wetensch. publicaties

-
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H.4 Situational prediction d.m.v. reasoning technieken
Kennispartners:
Relaties klanten en gebruikers: MinDef, MinJenV, MinIenW
Dit betreft de ontwikkeling van technieken om oorzaak-gevolg relaties tussen gebeurtenissen op basis van intel
triggers vast te stellen t.b.v. situational prediction.
Resultaten 2020

Geen resultaten in 2020 vanwege tijdgebrek. Dit onderwerp staat gepland in 2021.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

H.5 ESM processing
Kennispartners: TNO
Relaties klanten en gebruikers: MinDef
Dit betreft analyse technieken voor het classificeren en identificeren van Electronic Support Measures (ESM)
data. In 2021 is de lancering van BRIK-II voorzien, waarmee de kennis van ESM processing verder uitgebreid kan
worden.
Resultaten 2020

ESM dashboard ontwikkeling en keten verwerking van ESM data tot aan met geolocatie van
de emitter voor de BRIK-II satellietmissie. Daarbij is ook fundamentele kennisopbouw gedaan t.b.v. de-interleaving, classificatie en identificatie algoritmen, inclusief de opzet van
een simulatie omgeving voor de aanmaak van test-datasets.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

H.6 ISR informatie management
Kennispartners:
Relaties klanten en gebruikers: MinDef, MinJenV, MinIenW
Dit betreft kennisopbouw voor Space Enabled Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR) data en management systemen zodat NLR advies kan geven en systeemeisen kan afleiden voor operationele systemen van
Defensie en dergelijke systemen ook objectief kan evalueren.
Resultaten 2020

•

•
•

•

•
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Een hardend Ubuntu PC omgeving is in een externe zone opgezet voor externe toegang voor MarkLogic. MarkLogic database is geconfigureerd en een koppeling gemaakt
met een virtueel draaiend dashboard Tableau.
Maasvlakte schepenactiviteit use case is in deze opzet geconfigureerd en database tabellen zijn opgezet,
Sentinel satelliet data, commerciële AIS data, Economische data, Covid data geladen en
velden zijn geconfigureerd voor analyse. Data reductie en Role Based Access zijn daarbij toegepast.
Andersoortige data, Wiki open bron data van schepen zijn geladen en gekoppeld aan
satelliet en AIS data. Sectoren data van de verschillende Maasvlakte activiteiten, zoals
olie en bulk goederen zijn geladen en gekoppeld aan AIS data.
Dashboard overviews zijn gemaakt voor het weergeven van de verschillende koppelingen en relaties.

H.7 KIA Veiligheid – Artificial Intelligence aan boord van satellieten
Kennispartners: Nationaal: Hyperion, Universiteit Twente, Technolution

149

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

Relaties klanten en gebruikers: Potentiele klanten van Hyperion zijn mogelijk geïnteresseerd in het laten ontwikkelen van specifieke AI algoritmes ; Contact gelegd met SRON, KNMI en MinDef voor mogelijke AI toepassingen. Wetenschappelijke toepassing nog zeer de vraag, voor MinDef interessant bij operationele impact.
Resultaten 2020

•

•

•

•
•

Onderzoek en ervaring opgedaan op het gebied van onboard/edge-AI (toepassen van
AI herkenning dichtbij de waarnemende sensor) gebruikmakend commercial off-theshelf (COTS) AI processor modules.
Onderzoek naar AI processing hardware en architecturen die geschikt zijn voor betrouwbare toepassing in de ruimte. Als resultaat zijn er twee opties geïdentificeerd; 1)
gebruik van COTS processors met een systeemmonitor als beschermende schil, en 2)
gebruik van krachtige space grade FPGAs of SoCs. Verder onderzoek met o.a. experimenten zijn gepland voor 2021.
Onderzoek naar nuttige toepassingsgebieden van space based onboard AI en de uitdagingen die daarbij horen. Specifieke toepassingen waarbij onboard AI een toegevoegde
waarde heeft zijn hyperspectrale en RF ELINT missies met uiteindelijk doel om de
bruikbare data uit een missie te maximaliseren in kwantiteit en kwaliteit. Uitdagingen
zijn het uitvoeren van een goede systeemverificaties en efficiënte training van onboard
AI algoritmes.
Samen met Hyperion een outline proposal opgesteld om een (commercieel) vervolg te
geven aan de AI onboard ontwikkelingen en met goedkeur van NSO naar ESA gestuurd.
Verkenning van Space based onboard AI ontwikkelingen wereldwijd.
•

Knelpunten 2020

•
Wetensch. publicaties

Verkrijgen van bruikbare data om te kunnen bepalen welke use cases interessant
en (technisch) haalbaar zijn.
Opstarten van een gezonde relatie met Hyperion en bepaling van wederzijdse interesses en project mogelijkheden heeft tijd gekost.

-

H.8 KIA Veiligheid - Space Traffic Management
Kennispartners: Nationaal: TU Delft, Universiteit Leiden; Internationaal via STM TaskForce: Vitrociset, ArianeGroup, GMV, Thales Alenia Space, Telespazio, Airbus DS, OHB, Scisys, Deimos, Indra.
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, SES, TU Delft, Hiber B.V., ISIS B.V., Agentschap Telecom, NSO en EZK.
Dit betreft het identificeren en uitwerken van de noodzaak van Space Traffic Management (STM) en de knelpunten in het huidige systeem.
Resultaten 2020

•
•

•

•
•
Knelpunten 2020

Onderzoek naar de noodzaak van STM en de knelpunten in het huidige systeem (technisch).
Informatie aanleveren en bijwonen van de Workshop STM vanuit EZK. Doel voor EZK
was om een beter beeld van STM, en de behoefte van de Nederlandse industrie, te krijgen. Deelname vanuit: Ministerie van Defensie, SES, TU Delft, Hiber, ISIS, Agentschap
Telecom, NSO, EZK en het NLR.
Begeleiding afstudeeropdracht (i.s.m. TU Delft); Ontwikkeling van een tool die een onafhankelijk (technisch) advies geeft over welke satelliet het beste kan manoeuvreren in
geval van een verhoogde botsingskans.
Aangehaakt bij STM TaskForce in Europees verband om op de hoogte te zijn en blijven
van ontwikkelingen, recentelijk resulterend in een advies-overleg met de EC.
Intern afgestemd met de ATM divisie voor het bepalen van overlap, best practices en
mogelijke samenwerking.
•
•
•
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STM is een onderwerp wat niet op nationaal niveau aangepakt kan worden. Hiervoor is minimaal een Europese visie en aanpak voor nodig.
Bij STM gaat het niet alleen om wat technisch mogelijk is, de juridische en de politieke kant omtrent STM is van groot belang.
Nog geen duidelijke klant of doel bepaald voor te nemen stappen en ontwikkelingen.
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Wetensch. publicaties

-

H.9 KIA Veiligheid - Constellatie concepten en simulaties voor toepassingen in de ruimte
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: MinDef, MinJenV, MinIenW
Dit betreft het identificeren en uitwerken van nieuwe constellatie concepten en van al bestaande concepten af
te wegen in hoeverre ze relevant zijn voor Nederland/Europa. Ook het evalueren van constellaties door middel
van parametrisering en simulaties.
Resultaten 2020

•

•

•

•
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Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Ontwikkeling van Large Constellation Coverage Simulator (LCCS) in STK/Matlab. Deze
simulator kan prestaties doorrekenen van zelfontworpen en bestaande constellaties. In
tegenstelling tot de meeste andere simulators wordt de daadwerkelijke footprint gebruikt van de sensor, kunnen de satellieten een besluit maken welke sensor-modes gebruikt wordt en in de toekomst moeten deze besluiten door AI gemaakt kunnen worden. De architectuur is daarvoor gereed. De simulator is opgezet om een heel AI besluit
proces te kunnen integreren
Ontwikkeling van Future Data Collection (FDC) concept als onderdeel van LCCS. Hedendaagse instanties vergaren data nadat die genereert is en beginnen dan een besluit
process gebaseerd op die data, die is reactief. FDC is proactief en bepaald welke data
er in de toekomst beschikbaar is of kan beïnvloedden dat de juiste data aanwezig zal
zijn. Dit is ook ter verdere ondersteuning van de sensorketens.
Ontwikkeling van Formation Flight simulator in Matlab voor simuleren van constellaties die gebruik maken van formaties. Simulator is momenteel beperkt tot close operating satellites.
Eerste fase ontwerp van verschillende constellatie concepten zoals Hypersonic Ballistic
Missile Early Warning Constellation, Jamming Detection and Localisation Constellation,
distributed SAR systems en anderen.
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5.9

I - Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden

Figuur 5.9.1 - De pilot plant en zijn digital twin

5.9.1

Maatschappelijke Context

Om de veiligheid van de luchtvaart en tegelijkertijd inzetbaarheid van vliegtuigen te verhogen maken we gebruik van
toepassingen van de (levensduur)kennis van componenten, systemen en het vliegtuigmateriaal. Daarnaast verschaft
de kennisopbouw op het gebied van innovatieve ontwerpmethoden de Nederlandse aerospace industrie een technologische voorsprong en zorgt voor ondersteuning van de nationale overheid en de Nederlandse krijgsmachten.

5.9.2

Aanpak van het onderzoek

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) 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 en daarmee als derde stap te komen tot een prognose waarbij kennis over faalmodellen van verschillende materialen en structural risk analyses wordt gebruikt. Daarna kan dit alles gebruikt worden voor maintenance optimalisatie. De “rode draad” in de het onderzoeksprogramma ligt in de opbouw van kennis binnen deze zogenaamde predictive maintenance keten.
Er is wederom aandacht voor sensoren, het verkrijgen en digitaliseren van NDI- informatie en SHM-toepassingen.
Daarnaast besteedt het onderzoeksprogramma aandacht aan verbetering van de data-analyse, prognostics door uitbreiding van kennis over faalmodellen. We besteden voor deze reden extra aandacht aan de invloed van slijtage en
corrosie op faalmodellen en kennis van faalgedrag hybride materialen. Ook is er aandacht voor ontwikkeling van
nieuwe MRO en smart hangar toepassingen die aansluiten bij maintenance optimalisatie. Naast deze afzonderlijke
bouwstenen van de predictive maintenance chain besteden we ook aandacht aan de interactie van deze bouwstenen.
De overkoepelende uitdaging is immers om deze individuele bouwstenen te benutten in een effectief en efficiënt
raamwerk dat optimaal onderhoud en activabeheer in een complexe arena ondersteunt. Ook daarom besteden we
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aandacht aan digital twin ontwikkeling voor onderhoudsconcepten. Bij digital twin komen immers alle bouwstenen
ook bi elkaar.
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 voorstuwingsmogelijkheden. De rode draad voor dit kennisgebied is daarom een uitbreiding van voortstuwingskennis naar alternatieve vormen van voorstuwing. In 2020 gaan we kijken of er nog niches bestaan op het gebied van alternatieve voorstuwing waarbij we onder andere aansluiten bij de strategische ambitie voor elektrisch vliegen. Er is immers al veel kennis binnen het NLR aanwezig verdeeld over verschillende afdelingen en het is nog de
vraag of de (alternatieve) voorstuwingskennis al wel of niet voldoende is belegd binnen NLR.
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 op
uiteindelijk tot een operationeel en gecertificeerd product te komen.
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.
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.
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5.9.3

Impact

Veiligheid
Door een groter voorspellend vermogen van het (faal) gedrag van componenten, systemen en materiaalgedrag werkt
NLR naar een omgeving waar onveilige situaties beter worden voorkomen. In plaats van achteraf de reden van falen te
achterhalen verhogen we de veiligheid door meer en meer falen te voorkomen.
Economie
De onderhoud efficiëntie neemt toe. Door meer toe te werken naar, daar waar mogelijk, een “just in time” logistiek
concept verhoogt de inzetbaarheid van de civiele en militaire systemen.
Duurzaamheid (energie) en Milieu (uitstoot)
Alternatieve voorstuwing is vooral ingegeven door de wens om de luchtvaart en transport als geheel duurzamer te
maken en levert daarom direct impact op een verminderde belasting voor het milieu. Innovatie ontwerpmethoden
voor nieuwe vliegtuigconfiguraties leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO 2 &
NOX en van geluidsoverlast. Dit dient een maatschappelijk belang. Ook is het belangrijk dat de kosten over de gehele
levenscyclus blijvend worden verlaagd. Dit dient een economisch belang. En tenslotte is het benutten van de volledige
levensduur van componenten en constructies van groot belang voor een duurzame samenleving.

5.9.4
I.1

Onderzoeksprojecten
SA-18: EU project TRANSCEND: Alternative energy sources and novel propulsion technologies
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In TRANSCEND, Technology Review of Alternative and Novel Sources of Clean Energy with Next-generation Drivetrains, bouwt NLR Kennis op om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te kunnen ondersteunen bij
klimaatbeleid voor de luchtvaart, in het bijzonder op het gebied van alternatieve brandstoffen en nieuwe
voortstuwingsconcepten, zoals elektrisch vliegen. Dit moet kennis opleveren van klimaatgunstige technologie
voor nieuwe, klimaatgunstige producten.
Nieuwe voorstuwingstechnologie en het gebruik van alternatieve energiebronnen zijn belangrijke technologieën om de internationale milieudoelstellingen voor de luchtvaart te halen. Oplossingen grijpen direct in op
vliegtuigconcepten en kunnen ook gevolgen hebben voor de vlootsamenstelling. Hoe kan het nationale klimaatbeleid voor de luchtvaart worden gevoerd om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, daarmee de nationale klimaatdoelstellingen te realiseren en bij te dragen aan de internationale klimaatdoelstellingen? Met de
opkomende nieuwe vliegtuig- en voorstuwingstechnologie, gebruik van alternatieve energiebronnen en
nieuwe vlootsamenstelling, welke kansen zijn er om het Nederlands marktaandeel in de luchtvaart te behouden en zelfs te vergroten?
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Resultaten 2020

Een literatuurstudie naar nieuwe voorstuwing is opgezet. In de loop van 2020 is deze steeds
meer gefocust op nieuwe voortstuwingsconcepten uit parallel ontwikkelde toonaangevende
studies en roadmaps, nl. verbeterde gasturbines voor kerosine/vervangende duurzame
brandstof, hybride-elektrische voorstuwing, en voortstuwing op basis van waterstof aangedreven brandstofcellen en gasturbines. De kennis op het gebied van brandstofcellen is verder verdiept met de voorbereiding van een virtuele workshop. Het project is afgestemd met
de biotechnologie afdeling van TUDelft voor alternatieve brandstoffen en met een Europese
adviesorgaan voor TRANSCEND, inclusief het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

J. Kos, P. Osseweijer, T. Zill, European TRANSCEND for Novel Aircraft Propulsion and Alternative Fuel Roadmaps towards 2050, Aerospace Europe Conference 2020, Bordeaux, Frankrijk
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I.2

EU project ATILLA: Tilt rotor whirl flutter experimental investigation and assessment
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Leonardo
Integreren van composiet onderdelen in een statisch- en dynamisch FE model van de hele testopstelling.
Het structureel dynamisch model wordt onderzocht. Indien de resultaten afwijken van de gewenste eigenschappen, wordt onderzocht hoe de massaverdeling en/of de stijfheid kan worden aangepast. Na productie
van het windtunnelmodel zullen statische tests en stand-trilproeven worden uitgevoerd. De statische test zal
worden ontworpen en gesimuleerd. Ook zal support worden geleverd bij het opzetten en uitvoeren van de
stand-trilproef. De resultaten van beide proeven worden gebruikt om het rekenmodel aan te passen zodat het
model zich gedraagt als de werkelijke constructie.

Resultaten 2020

Eerste modellering van bladen is gereed. Eerste dynamische analyses voor roterende bladen
zijn ook gereed. Modellering van de vleugel en drivetrain mechanismes en load path is in
wording.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

I.3

Krimpspanningen bij dikke composieten
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Fokker Landing Gear
Bij dikke composieten kunnen hoge interne spanningen ontstaan tijdens het uitharden en afkoelen. Dit kan
schade tot gevolg hebben. Als onderdeel van virtual manufacturing wordt een design methode nagestreefd die
schades in dikke laminaten kan voorkomen.
Er zal een literatuurstudie worden uitgevoerd. Het simulatiemodel zal worden opgezet in een COTS-pakket. Er
zullen proefstukken worden gemaakt om te bepalen waardoor krimp ontstaat. Deze resultaten zullen worden
gebruikt om een simulatiemodel te tunen.

Resultaten 2020

Literatuurstudie is nog niet afgerond en zal in 2021 worden voortgezet. Een aantal simulatiemodellen zijn geïdentificeerd. Verbeteringen op basis van de literatuurstudies zullen in 2021
worden uitgevoerd.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

I.4

SA-02: Virtual manufacturing voor composieten en 3D printed metals
Kennispartners: TUDelft
Relaties klanten en gebruikers: Nederlandse industrie en MKB
In het kader van de strategische ambitie productinnovatie wordt virtual manufacturing ingezet om sneller en
met minder kosten de non-recurring fase van een ontwikkelingstraject voor een composieten applicatie te
doorlopen. De ambitie is om van de meeste composiet fabricage stappen en SLM 3D printen een virtuele voorspelling te ontwikkelen.
De focus zal vooral liggen op draping simulatie en validatie, infusie simulatie en curing simulatie voor composieten, en op SLM metaal print simulatie. Belangrijke aspecten in dit onderzoek zijn evaluatie van bestaande
software en toepassingsgebieden, koppeling van software, en validatie van de resultaten.
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Resultaten 2020

Het experiment van de halve bol weefsel draping gaf goede resultaten. De simulatie van dit
experiment geeft goede resultaten.
Er is een Material Center database training is bijgewoond en een start is gemaakt met het
vullen van de database. Dit wordt in 2021 voortgezet.

Knelpunten 2020

Materiaal inputs bepalen voor de simulatie blijft een lastig punt. Op dit gebied zijn momenteel nog geen standaarden.
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Wetensch. publicaties
I.5

-

PhD project: Impact damage tolerance of thick composite structures
Kennispartners: TUDelft
Relaties klanten en gebruikers: Fokker Landing Gear
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.
Er zullen methodieken worden ontworpen en via proefstukken zal een schademodel worden gemaakt.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een PhD-kandidaat, in dienst van NLR, in samenwerking met de Faculteit
Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TUDelft.

Resultaten 2020

De numerieke modellen zijn gereed en de resultaten zijn gepresenteerd op de WCCM-ECCOMAS2020 virtuele conferentie. De resultaten van de impact experimenten die zijn uitgevoerd in 2019 zijn gepresenteerd tijdens het PhD Academic Event van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Deze resultaten zijn ook verwerkt in een artikel "Experimental damage tolerance evaluation of thick fabric carbon/epoxy laminates under low-velocity
and high-velocity impact and compression-after-impact".

Knelpunten 2020

In 2020 waren drie geplande conferenties afgelast of verplaatst door coronamaatregelen.
Als gevolg weinig mogelijkheid tot delen van onderzoeksresultaten en interactie.

Wetensch. publicaties

De artikelen verschijnen in 2021.

I.6

PhD project: Topology-optimization of thermo-mechanical systems
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Added Manufacturing bedrijven
Dit project is gericht op thermomechanische systemen met meerdere materialen die onderhevig zijn aan grote
temperatuurgradiënten en integriteitsbeperkingen. Thermo-mechanica is relevant voor een zeer breed scala
aan toepassingen. Typische ruimtevaartvoorbeelden zijn terugkeervoertuigen, satellieten, ruimte-instrumenten en voortstuwingssystemen. Vaak houden deze toepassingen grote temperatuurgradiënten en hoge temperaturen in. Tooling vormt een andere klasse van relevante toepassingen. Typische voorbeelden zijn actief
gekoelde mallen voor spuitgieten en (grootschalige) gereedschappen voor autoclaafuitharding.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een PhD-kandidaat, in dienst van NLR, in samenwerking met de Faculteit
Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) van de TUDelft.
Gezien het 3D-karakter van de meeste toepassingen, richt dit project zich op topologie-optimalisatietechnieken
die volledig gebruikmaken van moderne, krachtige computeromgevingen, bijvoorbeeld door het gebruik van
PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation).
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Resultaten 2020

Er is een breed literatuuronderzoek verricht dat zich later richtte op transiënte topologieoptimalisatie. Problemen met betrekking tot de geheugen- en rekenvereisten van tijdelijke
optimalisatie worden geïdentificeerd en opgelost door de ontwikkeling van een parallel
Checkpointing / Local-in-Time (C/LT) algoritme. Op de WCCM-ECCOMAS-conferentie in januari 2021 is een presentatie over het C/LT-algoritme gegeven. Er is een publicatie in voorbereiding voor opname in 'the international journal for numerical methods in engineering'.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

Theulings M.J.B., “A hybrid Local-in-Time/Checkpointing algorithm to reduce memory and
computational time in transient optimization”, WCCM-ECCOMAS 2020
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I.7

SA-18: Advanced composite airframe for hybrid electric propulsion aircraft
Kennispartners: TUDelft
Relaties klanten en gebruikers: Fokker/GKN
De elektrificatie van vliegtuigen zal leiden tot deze nieuwe vliegtuigconfiguraties. Binnen de strategische ambitie 'Sneller betere (delen) ontwerpen' wordt gekeken naar geavanceerde composieten airframes, en dan specifiek naar de systeemintegratie and warmte aspecten.
Het is te verwachten dat (hybride) elektrische voortstuwing eerder haalbaar is bij kleinere vliegtuigen zoals business jets dan bij grotere passagiersvliegtuigen. Belangrijk 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).

Resultaten 2020

Er zijn in 2020 in deze taak geen activiteiten uitgevoerd. Het onderwerp is in de NLR strategische ambitie "Elektrisch vliegen" opgepakt.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

I.8

Space allocation and routing optimization in engines en fuselages
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Safran, Fokker Elmo
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.
NLR heeft het software tool 'Novel Equipment placement and routing Exploration Tool' (NEXT) ontwikkeld dat
systemen en bekabeling optimaliseert in een gesloten ruimte: de zogeheten 'keep-in-zone (KIZ) for the engine
equipment'. Dit tool is goed ontvangen bij de industrie. Het 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.

Resultaten 2020

Waar het tool in sommige opzichten specifiek was voor cilindrische vormen, zoals nacelle en
fuselage)toepassingen, is het uitgebreid zodat het generiek in te zetten is. Verder is een concept van buigstraal ingebracht, waardoor een realistischer routing ontstaat.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

I.9

Kennisopbouw ESA SMP-2 standaard en MOSAIC
Kennispartners: ESA/ESTEC.
Relaties klanten en gebruikers: Airbus Defence and Space Netherlands, Altran Netherlands.
SMP-2 is een ESA-standaard die ervoor zorgt dat simulatiemodellen in verschillende (commerciële) software
tools kunnen draaien. NLR heeft de software tool 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 NLR. MOSAIC wordt veel gebruikt in de ESA landen.
Het doel van het onderzoek is om de vernieuwingen in de betrokken standaarden te identificeren en de impact
op het MOSAIC tool te bepalen.

Resultaten 2020
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De ontwikkelstappen om MOSAIC up-to-date te houden met de recente versies van Simulink
(2018a t/m 2020b) zijn onderzocht. De verschillende benodigde aanpassingen zijn in kaart
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gebracht en alvast getest. Hierdoor kan op een efficiënte wijze de MOSAIC tool geactualiseerd worden afhankelijk van de behoefte van de gebruikers.
Knelpunten 2020

Door COVID-19 efficiëntieverlies en door druk van andere projecten is er geen gelegenheid
geweest om de laatste ontwikkelingen aan de SMP2 kant verder te onderzoeken.

Wetensch. publicaties

-

I.10

Design of actuated cellular structures using MBSE
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Technology watch actuated cellular structures.
In 2019 heeft NASA een conceptvliegtuig gedemonstreerd waar de vleugels zijn gemaakt van identieke, kleine,
lichtgewicht onderdelen die aan elkaar zijn gekoppeld. Die onderdelen kunnen worden ontworpen via topologie optimalisatie en gemaakt via additive manufacturing. Door toepassing van kleine actuatoren kan gestuurde
morphing optreden.

Resultaten 2020

-

Knelpunten 2020

Dit project is door capaciteitsgebrek niet uitgevoerd.

Wetensch. publicaties

-

I.11

EU project ADMITTED: Improved Tiltrotor Test and Design
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Leonardo (Italië)
Bij de industrie en bij Defensie is veel data aanwezig. Om uit de data interessante informatie te halen zijn niet
alleen krachtige computers nodig maar ook slimme algoritmen: Machine Learning en Deep Learning. In het ADMITTED project wordt sensor data van helikopter vluchten geanalyseerd.
In het EU project Advanced Data Methods for Improved Tiltrotor Test and Design (ADMITTED) worden vluchtgegevens geanalyseerd. De enorme hoeveelheden data vereist een krachtig platform, ter ondersteuning van de
eindgebruiker. Dit kan alleen worden bereikt door een nieuwe aanpak te volgen: datamining, machine learning
en, meer algemeen, AI algoritmen ontwerpen en toepassen. Het platform zal worden opgebouwd via COTScomponenten voor het HW-platform en bestaande oplossingen voor het SW-platform te gebruiken, zoals big
data management (Hadoop) en large-scale analysis and modelling analyse (Spark R).

Resultaten 2020

In dit EU project met de andere partijen onderzocht hoe de grote hoeveelheid data het best
kan worden ingedeeld zodat later het efficiëntst ingewikkelde analyses kunnen worden uitgevoerd. Een inventarisatie en enige exploratieve data analyse van de beschikbare meetgegevens en gevlogen vliegcondities zijn uitgevoerd.

Knelpunten 2020

Door COVID-19 is internationale samenwerking lastiger in project i.v.m. met de classificatie
van de data.

Wetensch. publicaties

-

I.12

Marsrover/drone concept study: integratie en optimalisatie
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -In dit multidisciplinaire project wordt een conceptuele studie uitgevoerd naar mobiliteits- en transport concepten voor toekomstige missies op andere planeten, zoals Mars. Een concept zal worden uitgewerkt voor een
Mars rover/drone waarmee goederen getransporteerd kunnen worden ter ondersteuning van missies en of
experimenten op Mars.
In dit deel van het project zal worden onderzocht hoe de constructie van een rover/drone opgebouwd zou
moeten zijn en hoe de twee systemen optimaal samen kunnen werken.

Resultaten 2020
158

Dit project is uitgesteld tot 2021.
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Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

I.13

Luxovius: digital twin voor industrie 4.0 (2019-2022) (zie ook 0)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker en Boikon
In dit vierjarige project (2019-2022) wordt samen met GKN en Boikon gewerkt aan thermoplasten concepten
voor toepassing in nieuwe generatie vliegtuigen. Belangrijke onderwerpen die in dit project aan de orde komen
hebben relatie met het reduceren van energieverbruik tijdens productie, verminderen van afval tijdens en na
productie, verminderen van het gewicht van de constructie. Dit alles met als belangrijke voorwaarde dat de te
ontwikkelen constructies ook voldoen aan zeer ambitieuze kosten targets.
Binnen de projectactiviteiten wordt een nieuw procedé ontwikkeld voor de productie van thermoplastisch
composieten. Omdat het een compleet nieuw procedé betreft is het mogelijk om in de ontwerpfase al na te
denken over de aansturing, monitoring en onderhoudssystematiek van de installatie. Hierbij maken de projectpartners gebruik van digital twin technologie. Deze technologie verbindt realtime simulatie en, realtime data
analyse aan big data, machine learning en kunstmatige intelligentie. Het resultaat is een softwaremodel dat als
het ware een ‘digitale tweeling’ is van de fysieke installatie. Met behulp van een digital twin kunnen op basis
van de realtime informatie afwijkingen in processen en resultaten tijdig worden gesignaleerd. Dankzij deze tijdige signalering kan snel ingegrepen en bijgestuurd worden. Daarnaast biedt een digital twin de mogelijkheid
om analyses uit te voeren op de performance van de individuele productiestappen alsmede het procedé in zijn
geheel.

Resultaten 2020

In 2020 zijn de use cases gedefinieerd en concepten geïnventariseerd voor de toepassing
van digital twin technologie voor de productie van composiet producten. Tevens is de methodiek voor de ontwikkeling en toepassing van digital twin technologie voor industriële
maakprocessen verder ontwikkeld.
In 2020 is de verkenning van de toepassing van digital twin technologie voor de out-of-autoclave (OOA) productie van thermoplast composiet producten bij GKN Fokker en Boikon afgerond. Use cases zijn gedefinieerd en uitgewerkt. De ontwikkeling van een digital twin voor
een automated tape layering (ATL) machine en proces, als onderdeel van het OOA productieproces, is gestart. Generieke (architectuur)concepten zijn geïdentificeerd voor de toepassing van digital twin technologie voor het hele OOA productieproces en andere industriële
maakprocessen. Parallel aan deze activiteiten is in nauwe samenwerking met het programma AV1D.1.4 de methodiek voor de ontwikkeling en toepassing van digital twin technologie voor industriële maakprocessen verder ontwikkeld.
De resultaten van de digital twin gerelateerde activiteiten in Luxovius zijn gepresenteerd tijdens de ITHEC 2020 conferentie en beurs. Daartoe is in samenwerking met de partners een
paper opgesteld en zijn een posterpresentatie en een YouTube video gemaakt.
De NLR ervaringen met toepassing van digital twin technologie voor industriële maakprocessen zijn gepresenteerd tijdens de openingssessie van de Machine Online Kennisweek in december 2020. Naar aanleiding hiervan is een interview met de titel ‘Het toepassen van digital twins in de vliegtuigmaakindustrie’ gepubliceerd door de FHI Federatie van Technologiebranches.

Knelpunten 2020

Er is enige vertraging in de werkzaamheden ontstaan ten gevolge van de Covid19 maatregelen.

Wetensch. publicaties

E.H. Baalbergen, J.A. de Marchi, A. Offringa, S. Hengeveld, B. Troost, K. He, R.J. Koppert,
W.A.J. van den Eijnde, Applying digital twin technology in thermoplastic composites production Supporting process monitoring, optimization and automation for real-time efficiency and smart quality control, 5th International Conference and Exhibition on Thermoplastic Composites, ITHEC 2020, Bremen, 13-15 oktober 2020

I.14

159

SA-02: Digital Twin methodologieën voor de pilot plant
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Kennispartners: Uitwisseling van lessons learned met TO2 partners Deltares, Marin, e.q.
Relaties klanten en gebruikers: Innovatiecluster Noordoostpolder (indirect), Luxovius Consortium (indirect), Airbus Defence and Space Netherlands
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. Uitdagingen bij de geïntegreerde toepassing van deze technologieën zijn onder meer
het “real-time” gedrag van de digital twin en de praktische en laagdrempelige inzet.
Resultaten 2020

In 2020 heeft NLR het mogelijk gemaakt om parameters op het RTM (harsinjectiesysteem)
onderdeel van het composietfabricageproces live te kunnen volgen op een mobiel device.
Ook is de detectie van de verschillende fases van het harsinjectieproces door middel van AI
en data science technieken geautomatiseerd, waardoor de operator van het systeem beter
inzicht heeft waardoor de procesparameters in context geïnterpreteerd en beter verwerkt
kunnen worden. Tijdens deze ontwikkelingen zijn belangrijke aandachtspunten van koppeling van digital twin technologie aan een industriële maakproces naar voren gekomen. Deze
aandachtspunten vormen input voor diverse projecten waarin digital twin centraal staat.
Interfaces en communicatieprotocollen voor het aan elkaar koppelen van verscheidene digital twin onderdelen met verschillende prestatie-eisen zijn uitgewerkt en geïmplementeerd.
Hoe de digital twin het beste gebruik kan maken van AI voor het maakproces van uit composiet gefabriceerde onderdelen, en hoe de data science vertaald wordt om de nodige AI te
realiseren, is toegepast. Als laatste wordt er steeds meer kennis opgebouwd rondom het op
een veilige manier uitwisselen van real-time procesdata tussen diverse apparatuur onder gebruik van meerdere stakeholders met uiteenlopende belangen en behoeftes wat betreft A.I.
en digital twinning.

Knelpunten 2020

Er bestaan nog uitdagingen in het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van real-time
data die OEM fabrikanten standaard niet openbaren op hun industriële communicatienetwerken. Echter deze zijn cruciaal om digital twinning op een industriële proces te realiseren.

Wetensch. publicaties

Machinebouw online Kennisweek
1 december 2020, Erik Baalbergen, Ontwikkeling van een Real-time Digital Twin voor de Automated Composite Manufacturing Pilot Plant
5th International Conference and Exhibition on Thermoplastic Composites
13-15 oktober 2020, E.H. Baalbergen, J.A. de Marchi, A. Offringa, S. Hengeveld, B. Troost, K.
He, R.J. Koppert, W.A.J. van den Eijnde
Applying digital twin technology in thermoplastic composites production Supporting process
monitoring, optimization and automation for real-time efficiency and smart quality control
Digital Twins and Industry 4.0
8 juli 2020, Julian de Marchi, Enabling Industry 4.0: Digital Twins
http://presentaties/include/download_file.php?id=5454&file=NLR_DT-AI_Long_-_public_release.pdf

I.15

A.I. / Digital Twin voor de maak- en MRO-industrie
Kennispartners: Data Science Alkmaar; Nederlandse AI Coalitie.
Relaties klanten en gebruikers: Innovatiecluster Noordoostpolder
Er wordt onderzocht welke A.I. technieken voor de maak- en MRO-industrie nuttig zijn.
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) Additive Manufacturing (AM) proces.
Daarnaast wordt er gekeken hoe 'audio-based condition monitoring' met A.I. kan worden verbeterd om schade
vast te stellen.

Resultaten 2020
160

In 2020 heeft NLR op verzoek van en in samenwerking met het Innovatiecluster Noordoostpolder (ICNOP) een workshop over Digital Twinning gehouden, waarin A.I. technieken naar
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voren gebracht worden ter vergroting van het inzicht op staalproductieprocessen. Ook is
NLR gestart met de toepassing van A.I. technieken voor het automatisch analyseren van de
output van Additive Manufacturing processen. Daarnaast zijn ervaringen opgedaan met de
toepassing van A.I. technieken bij de realisatie van een digital twin voor het harsinjectieproces van de NLR Automated Composite Manufacturing Pilot Plant.
De ICNOP workshop heeft positieve feedback opgeleverd en vormt wellicht aanleiding voor
vervolgonderzoek en -werk. De toepassing van A.I. in digital twin context levert positieve resultaten en gebruikersreacties op.
Knelpunten 2020

Er zijn onderzoeksuitdagingen op gebied van beschikbare data.

Wetensch. publicaties

-

I.16

A.I. voor vliegende platformen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Toepassing van A.I. vereist veel data. In veel gevallen is operationele data maar beperkt beschikbaar. De nadruk van het onderzoek ligt op het verkrijgen van voldoend grote data sets door middel van simulaties.
Er wordt onderzocht hoe het verrijken van situational awareness beeld met drone surveillance data op een geautomatiseerd manier kan worden gedaan. Er wordt een virtuele omgeving opgebouwd waarin met gesimuleerde drone vluchten, gesimuleerde camera beelden kunnen worden gemaakt. Hiermee kan vervolgens reconnaissance exercities mee worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er in Defensie verband onderzoek gedaan naar
“trustworthy AI”, dat wil zeggen hoe er zeker van te zijn dat de resultaten verkregen met A.I. betrouwbaar zijn,

Resultaten 2020

Er is een goede nauwkeurigheid gehaald met het herkennen van objecten op basis van een
gesimuleerde dataset. Het vergroten van de omvang van de dataset heeft geen invloed
meer op de accuracy na het bereiken van ongeveer 2000 foto's.

Knelpunten 2020

Capaciteit van de gebruikte GPU's. Dit wordt in 2021 geadresseerd.

Wetensch. Publicaties

-

I.17

Bionic design of structures using generative machine learning and topology optimisation methods
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Additive Manufacturing bedrijven
Binnen dit project wordt de toepassing van bionische ontwerp algoritmen, bekend als generatief ontwerp, geevalueerd voor metal-additive-manufacturing processen. Generatief ontwerp wordt momenteel geïmplementeerd in verschillende hightech industrieën en de toepassing ervan is met name geschikt voor componenten
voor additieve productie. Als onderdeel van de ondersteunende activiteiten aan NLR MamTec-projecten, kan
kennis van generatieve ontwerpsoftware een toegevoegde waarde bieden bij het (her)ontwerpen van componenten of assemblages.
Generatief ontwerp is een nieuwe benadering binnen het ontwerp voor additieve productie. Generatief ontwerp is gebaseerd op een combinatie van bionische ontwerpprincipes, topologieoptimalisatie en zelflerende of
kunstmatige intelligentie. Ontwerpoplossingen worden gegenereerd op basis van gegeven beperkingen en op
basis van de beslissing van de ontwerper.

Resultaten 2020

-

Knelpunten 2020

Dit project is door capaciteitsgebrek niet uitgevoerd.

Wetensch. publicaties

-

I.18

Cybersecurity in GARTEUR en NATO
Kennispartners: CIRA, DLR, TNO, Nationaal Cyber Security Centrum, NATO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
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In dit project wordt met GARTEUR-partners onderzocht of en hoe er in GARTEUR- verband onderzoek moet
worden gedaan naar Cyber Security voor vliegtuigen en satellieten. Tevens wordt deelgenomen aan de NATO
Collaboration Support Office ‘Systems Concepts and Integration’ panel meetings over Cyber Physical Security.
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.
Resultaten 2020

NLR heeft in het NATO Systems Concepts and Integration Panel de cyber security werkgroep
getrokken. Met NATO partners is onderzoek gecoördineerd op het vlak van cyber resilience
voor militaire platformen. NLR participeert binnen dit Panel namens Defensie in de werkgroep ‘Cyber-Physical Systems Resilience for NATO Operations’. De opgedane kennis door
NLR op het gebied van cyber resilience van systemen is niet alleen inzetbaar voor Defensie,
maar ook voor de civiele luchtvaart, bijvoorbeeld op het gebied van drones en voor de ruimtevaart, zoals op het gebied van Global Navigation Satellite System (GNSS) systemen. In EU
verband zal NLR deze kennis via deelname aan de GARTEUR cyber security werkgroep inbrengen.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

I.19

Veilige samenwerking in beveiliging-technisch gezien dynamische omgevingen
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, KLM, Schiphol, Airbus.
Het onderzoek richt zich op methoden en technieken om samenwerking tussen specialisten van verschillende
organisaties mogelijk te maken, gegeven het onveilige Internet en de dynamische context qua beveiliging. Met
name wordt gekeken naar toepassingen 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, o.a. intellectueel eigendom) en daaruit voortvloeiende regelingen en maatregelen.
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.
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Resultaten 2020

In 2020 heeft NLR in diverse projecten (waaronder in EU project AGILE 4.0) ondersteuning
verleend bij de toepassing van de NLR technologieën Brics en Surrogate Model Repository
(SMR) voor realisatie van organisatiegrens-overschrijdende collaboratieve toolketens. Er zijn
een procedure en een tutorial opgesteld voor de toepassing van Brics in de in AGILE 4.0 gebruikte workflow-executie tool RCE. Daarnaast zijn op het gebied van toenemende beveiligingsmaatregelen en nieuwe behoeften, op basis van in de praktijk tegengekomen situaties,
toekomstige uitbreidingen van Brics voorzien.
Toepassing van Brics in steeds meer organisatiegrens-overschrijdende collaboratieve toolketens in AGILE 4.0 en in steeds meer beveiligde situaties.

Knelpunten 2020

Er is enige vertraging in de werkzaamheden ontstaan ten gevolge van de Covid19 maatregelen.

Wetensch. Publicaties

Moerland E. ; Ciampa P.D. ; Zur S. ; Baalbergen E.H. ; Noskov N.K. ; D'Ippolito R. ; Lombardi
R.; Collaborative Architecture supporting the next generation of MDAO within the AGILE paradigm, Progress in Aerospace Sciences, November 2020.
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I.20

SA-04: Techwatch levensduurbewaking - ontwikkeling van predictive maintenance concepten
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO, UT Twente, HvA Amsterdam, TU delft, KLM, Ilias, diverse nog ongeidentificeerde MKB bedrijven , DARE Living Lab
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 bestaande toepassingen op een nieuwe markt wordt de werkwijze van de gevestigde orde op die bestaande markt obsolete gemaakt (bijv. 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, bijvoorbeeld door ontwikkeling van Minimum Viable Products (MVP). 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 voor vliegtuigen en onderdelen daarvan.

Resultaten 2020

In 2020 is gekeken naar de volgende onderwerpen:
Minimum viable product - Een MVP is gemaakt voor visualisatie van onderhoudsdata (bijv.
gevonden corrosie of vermoeiingsschade) op een 3D helikoptermodel in een web-based omgeving. De eindgebruiker krijgt zo snel een duidelijk overzicht van de schadehistorie op
vloot- en/of componentniveau.

Figuur 5.9.2 - MVP Visualisatie onderhouds data
Cloud computing – In een brainstormsessie met betrokkenen van NLR, Alten Technologies,
Fox-IT en de Koninklijke Luchtmacht is nagedacht over een cloud-based asset management
applicatie op het gebied van levensduurbewaking. De plannen worden in 2021 verder uitgewerkt, waarbij in eerste instantie gebruik zal worden gemaakt van data afkomstig van een
elektrisch voertuig in het bezit van het NLR. Het is de bedoeling dat deze omgeving ook beschikbaar zal zijn voor de betrokken partijen binnen de MINDbase (DMO, NLR, TNO, MARIN
en de Hogeschool van Rotterdam).
Ontwikkeling van een demonstrator platform – Een begin is gemaakt met de ombouw van
een klein elektrisch voertuig, een Renault Twizy, tot een demonstrator platform voor Predictive Maintenance-technologieën, waaronder sensoren voor gebruiks- en conditiebewaking.
MTBF van repareerbare systemen –Het faalgedrag van een systeem van een militaire helikopter is geanalyseerd met verschillende stochastische modellen (NHPP en Weibull) voor
willekeurig en onafhankelijk in de tijd van elkaar optredende gebeurtenissen, d.w.z. zowel
operationele faaltijden als tijden waarop het systeem nog niet gefaald heeft. In totaal waren
48 serienummers van het systeem beschikbaar voor de analyse.
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Knelpunten 2020

Het MTBF project was beperkt vanwege de smalle onderhoudshistorie van de kleine vloot
van dit type militaire helikopter.

Wetensch. publicaties

-
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I.21

SA-04: Maintenance, Repair and Overhaul
Kennispartners: NLDA, TU Delft, UT Twente, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool INHOLLAND
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, KLM en Fokker
Het luchttransport van passagiers in Europa groeit volgens IATA tot 2036 met gemiddeld 2,3% per jaar, maar
de bevolking vergrijst en de gemiddelde leeftijd 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.

Resultaten 2020

Business cases zijn opgesteld voor de toepassing van levensduurbewaking (SHM – Structural
Health Monitoring) van civiele vliegtuigen. Dit is gedaan voor Airbus Duitsland en Airbus UK
– zie knelpunten voor voortgang. Daarnaast is er een survey gehouden onder alle Part-145
gecertificeerde reparatiestations en MRO-bedrijven in Nederland die onderhoud, inspectie
en andere diensten uitvoeren aan vliegtuigen of vliegtuigonderdelen. De uitkomsten van het
onderzoek zijn bedoeld als startpunt voor verdere samenwerking in toekomstige projecten,
door de expertise van deze organisaties te koppelen aan de mogelijkheden van het NLR.
Voorbeelden: Volocopter (Urban Air Mobility), KLM E&M (Big Data, prognostics) en nieuwe
technologie (AR/VR, crack-corrosie logboek) voor structureel onderhoud.
Wat technologie betreft: in 2020 zijn de laatste vermoeiingstesten gedaan op proefstukken
die zijn behandeld met laser shock peening (LSP). Dit is een voor MRO-bedrijven zeer interessante technologie waarmee de levensduur van structuurdelen verlengd kan worden. LSP
op proefstukken zonder vermoeiingsschade geeft een levensduurverlenging van 4x. LSP op
proefstukken met reeds aanwezige vermoeiingsschade (50.000 cycles @ 325 MPa maximum
stress) geeft een levensduurverlenging van 1x tot 4x. Daarnaast is breukvlakonderzoek uitgevoerd om een idee te krijgen van de initiële defect grootte in het materiaal.

Figuur 5.9.3 - Resultaten van de vermoeiingstesten op proefstukken zonder LSP, met LSP en
met LSP na aanbrengen van vermoeiingsschade. De open rondjes corresponderen met proefstukken die niet stuk zijn gegaan.
Knelpunten 2020

Naast de financiering zijn er in het voorstel voor SHM met Airbus verschillende andere beperkingen geïdentificeerd. De technologie van het systeem heeft een te lage TRL en vereist
veel tijd om te installeren. De beperkte mogelijkheid om de apparatuur te herkalibreren
zonder de operations te beïnvloeden, en de blootstelling aan extreme omgevingen maakten
het project onpraktisch

Wetensch. publicaties

-

I.22

(Alternatieve) voorstuwing
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: --
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De komende jaren heeft de overheid ondersteuning nodig bij de beleidsontwikkeling voor de kleinere luchtvaart op het gebied van alternatieve voorstuwingsmethoden. 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 voorstuwingsmogelijkheden en het identificeren van beleidsopties voor de overheid.
Resultaten 2020

Er is een plan opgesteld voor een onderzoek aan een nieuw voortstuwingsconcept voor
kleine UAV’s, gebaseerd op microwave air plasma. Dit is een onderzoek op TRL1.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

I.23

SA-04: Laag TRL materiaalonderzoek t.b.v. faalmodellen
Kennispartners: TuD, UT, RuG
Relaties klanten en gebruikers: -De diversiteit van materialen die worden gebruikt voor de vliegtuigbouw neemt verder toe. Naast de traditionele legeringen wordt onder andere meer en meer gebruik gemaakt van hybride constructies en 3D-geprintte
materialen. Daarbij wordt ook ten aanzien van deze materialen de kennis van de faalmodellen belangrijk om te
komen tot prognostics en predictive maintenance. Dit onderzoeksvoorstel beoogd kennis op te bouwen m.b.t.
faalmodellen voor deze nieuwere materialen, ze te evalueren en waar nodig ze uit te breiden.
Een van de facetten van de predictive maintenance chain is prognostics. Hierbij wordt onder andere kennis
over de faalmodellen van materialen gebruikt om te voorspellen wanneer een (onder)deel van het vliegtuig
een grote kans heeft om te falen. Aangezien de diversiteit van verschillende materialen in een vliegtuig toeneemt, betekent dit ook dat kennisopbouw noodzakelijk is voor de faalkarakteristieken en gedragingen van
deze nieuwere materialen. In dit onderzoek willen we kennis vergaren over faalmodellen m.b.t. slijtage, corrosie en hybride constructies. Daarnaast willen we aandacht besteden aan additive manufacturing en faalgedrag
van High Entropy Alloys (HEA), single crystals en oxide dispersion strengthened alloys.

Resultaten 2020

In 2020 is er een Master student van de Universiteit Twente (UT) begeleid die onderzoek
heeft gedaan naar scheurgroei in composieten. Delaminatie of scheurgroei in composieten
wordt niet meegenomen in de huidige ontwerpmethodieken voor vliegtuigconstructies, omdat de fysische relaties tussen de scheurgroeisnelheid, de opgelegde spanning en de scheurlengte onduidelijk zijn. De student heeft de huidige opstelling voor het meten van scheurgroeisnelheid in composieten verbeterd met behulp van camera’s en nauwkeurige krachtmetingen. Vervolgens zijn er scheurgroeimetingen uitgevoerd op composiet testcoupons,
waaruit duidelijk bleek dat de huidige theorie niet klopt. Aanvullend onderzoek is nodig om
de juiste fysische relaties te bepalen. In 2020 is een start gemaakt met het opzetten van een
Nederlands consortium van o.a. de TU Delft, UT en NLR voor aanvullend onderzoek naar
scheurgroei in composieten.
Testopstelling voor meten Verder is een eerste batch van drie ODS (oxide dispersion strengthened) poeders, voorbevan scheurgroei in compo- reid door de TU Delft, geëvalueerd op geschiktheid voor gebruik in het L-PBF proces. De
morfologie van poeders werd vergelijken met een Incol 718 poeder ontworpen voor L-PBF.
siet materiaal
Knelpunten 2020

Door Corona is het niet mogelijk geweest om ODS poeders verder te ontwikkelen met de TU
Delft. Dit geldt ook voor werk aan HEA (high enthalpy alloys) poeders voor AM (additive manufacture) gepland met de Universiteit van Groningen. Voor 2021 zullen deze onderwerpen
weer opgepakt worden samen met projectvoorstellen waarin nieuwe aluminium legeringen
voor AM en mechanische eigenschappen van CMC’s (ceramic matrix composieten) bij hoge
temperaturen als onderwerpen meegenomen worden.

Wetensch. publicaties

-

I.24

SA-04: PrimaVera (Predictive maintenance for Very effective asset management)
Kennispartners: Radboud University, TU/e, UT, The Hague University of Applied Sciences, Saxion Hogeschool.
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Relaties klanten en gebruikers: Alfa Laval, ASML, Damen, IHC, NS, Marine, ORTEC, Rolsch, RWS, PhotonFirst
(vml. Technobis), Waterschap de Dommel
Voorspellend onderhoud is een interdisciplinair onderzoeksgebied waarin data gestuurde analyses worden gebruikt om het onderhoud van kapitaalgoederen(activa) te optimaliseren. Er kan waarde worden gecreëerd
door de verzamelde gegevens van systemen om te zetten in voorspellingen over de gezondheid van het systeem, door toekomstige storingen te voorkomen, door just-in-time onderhoud, volgens de specifieke behoeften van het systeem en specificaties. De opbrengsten zijn minder kosten en downtime. Op dit gebied is het afgelopen decennium aanzienlijke vooruitgang geboekt, zowel in de industrie als in de academische wereld. Hoewel veel kernbouwstenen (zoals sensortechnologie, methoden voor data-analyse, foutvoorspelling en optimalisatietechnieken) bestaan, zijn de huidige oplossingen gericht op afzonderlijke stappen in de onderhouds-cyclus
en werken ze alleen voor zeer specifieke instellingen. De overkoepelende uitdaging is om deze individuele
bouwstenen te benutten in een effectief en efficiënt raamwerk dat optimaal onderhoud en activabeheer in een
complexe arena ondersteunt. Het vijfjarige programma PrimaVera levert een benchmarkpakket van herbruikbare softwarecomponenten die de verschillende te ontwikkelen voorspellende onderhoudsalgoritmen in generieke bouwstenen implementeren. Duidelijke interfaces vergemakkelijken de interactie met elke bouwsteen.
Demonstrators worden gebouwd voor drie toepassingsdomeinen in oplopende complexiteit. Activa-eigenaren
kunnen deze algoritmen / componenten in hun eigen onderhoudsomgeving inzetten. Fieldlabs kunnen de algoritmen implementeren zodat hun partners ermee kunnen gaan experimenteren.
Resultaten 2020

In het programma is NLR werkpakketleider van de demonstrators, met als doel het samenvoegen van de modellen van de diverse promovendi tot een predictive maintenance raamwerk, waarmee een drietal use-cases zullen worden uitgevoerd. De use-cases worden gedefinieerd met de betrokken bedrijven zodat ze kunnen worden uitgevoerd op bestaande assets om het TRL te verhogen.
In 2020 is door het NLR een eerste versie van het demonstrator rapport geschreven met
daarin een globale beschrijving van het op te zetten raamwerk en de mogelijke use-cases.
Dit zal verder worden gedetailleerd met de informatie die gedurende het project beschikbaar komt van de promovendi (o.a. methodieken, benodigde input/output) en de betrokken
bedrijven (o.a. beschikbaarheid van data voor de voorgestelde use-cases).

Knelpunten 2020

Het ondertekenen van het Consortium Agreement heeft een jaar geduurd. Hierdoor mochten sommige partijen geen promovendi werven. Ook Covid heeft dit bemoeilijkt in die gevallen waar dit wel mocht (veelal internationale kandidaten). Omdat de resterende looptijd van
het project onvoldoende was voor een promotieonderzoek, is deze met 1 jaar verlengd.

Wetensch. publicaties

-

I.25

Prediction of fatigue in engineering alloys – 2 (PROF-2) (2020-2024)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Airbus, Embraer, Fokker, Saab, Ruag, Constellium en ministerie van Defensie.
Een vijfjarig PPS project waarin we o.a. verder in gaan op levensduurvoorspellingen op basis van short crack
growth rate en, omdat short crack growth rate erg van de microstructuur afhangt, in combinatie met probabilistics. De resultaten zouden moeten aangeven waar de spreiding in vermoeiingsresultaten vandaan komen.
Daarnaast wordt een nieuwe scheurgroeivergelijking gebruikt om een cycle-by-cycle scheurgroeimodel te maken. In het onderzoeksprogramma zullen constante en variabele amplitude vermoeiingstesten worden uitgevoerd op proefstukken met zeer gecontroleerde defectgroottes. Overload en underload testen zullen worden
gedaan om het cycle-by-cycle scheurgroeimodel te ontwikkelen.

Resultaten 2020
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In 2020 is de automatische fit methode, waarmee nauwkeurige scheurgroeisnelheidsdata
kan worden bepaald, verder ontwikkeld. De scheurgroeisnelheidsdata, die uit het automatisch fitten is gekomen, is verder geanalyseerd. Met deze data is o.a. aangetoond dat er een
correlatie kan worden gemaakt tussen de korte- en langescheurgroeisnelheid. Omdat de
kortescheurgroeisnelheid een dominante parameter is in de levensduuranalyse is een goede
meetmethode erg belangrijk. Aan de hand van deze resultaten is het mogelijk om de fatigue/stress-life (S-N) curve te voorspellen en de voorspelling komt overeen met de gemeten
levensduren. Daarnaast hebben de nauwkeurige metingen laten zien dat de huidige scheurgroeivergelijking niet klopt. Ook zijn er aanvullende scheurgroeitesten en is er
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breukvlakonderzoek gedaan om deze theorie verder te ondersteunen. In 2020 is er een begin gemaakt met het schrijven van een aantal papers waarin het bewijs voor deze nieuwe
theorie en de kortescheurgroei resultaten worden gepresenteerd. Het is de bedoeling dat
dit project een vervolg krijgt in 2021 d.m.v. een publiek-privaat samenwerkings (PPS) project
en er is interesse getoond vanuit o.a. Airbus, GKN Fokker, Constellium, RUAG, Korean Aerospace Industries en Lagerwey/ENERCON voor deelname aan de PPS.
Knelpunten 2020

Het opstellen van het algoritme voor het automatisch fitten van de data, waarbij consequent de optimale fit wordt bepaald, voor verschillende materialen en testen heeft veel
meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht.

Wetensch. publicaties

-

I.26

EU project PropMat: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Airbus
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 voortstuwingsconcepten nauwkeurig te valideren in de windtunnel.

Resultaten 2020

Het gedrag van composieten fanbladen in windtunnelmodellen is gemodelleerd onder verschillende belastingen en tegen veiligheids- en prestatiecriteria. De modellering heeft geleid
tot een voorstel voor aanpassingen in het voorontwerp voor intern lay-up van het composiet, bladvoet en overgang van bladvoet naar de aerodynamische vorm. Met de aanpassingen kan de vooraf bedachte aerodynamische bladvorm onder belasting kan worden bereikt,
met beheersing van de eigenfrequenties van het blad en de afstand tussen blad en gondel.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

I.27

SA-07: Impact van drones op de fysieke omgeving
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Drone gebruikers
Bepalen van de invloed van drones, met name impact schade op objecten, zoals leading edges van vliegtuigen
op luchthavens.

Resultaten 2020

In 2020 zijn de resultaten van de drone impact modellen verder uitgebouwd om de voorspelling te verbeteren. Op basis van eerdere resultaten zijn de impacts uitgebreid naar multiple-drone impacts en validatie van de resultaten. Het resultaat is een geavanceerd en
nauwkeurig rekenmodel om de schade te voorspelling van 1 of meerdere drones. Er is georienteerd om de drone catalogus verder uit te breiden naar lichtere en zware professionele
drones. De volgende publieke highlights zijn bereikt vanuit dit werk:
Online article dronewatch.nl, Drone Impact Model van NLR moet kostbare crashtesten overbodig maken.

Knelpunten 2020

Uitdagingen zijn momenteel een volledige validatie op een representatief vliegtuig onderdeel van een drone impact. Dit zijn erg kostbare experimenten.

Wetensch. publicaties

Journal article
Multiple Unmanned Aerial Systems collision impact on wing leading edge, Aeronautical Journal Structures and Materials, (under review expected august 2021), A.J. de Wit, W.M. van
den Brink, M. Moghadasi

I.28

Professionalisering ICT Agile werkomgeving
Kennispartners: TU Delft
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Relaties klanten en gebruikers: Drone gebruikers
In toenemende mate ontwikkelt NLR software op hogere TRL niveaus en verwachten opdrachtgevers dat de
software die NLR levert van een hoge kwaliteit is, gemaakt volgens kwaliteitsstandaarden en een moderne
look-en-feel heeft. Software is ook in toenemende mate geen one-off versie meer; men verwacht opeenvolgende nieuwe versies op basis van nieuwe inzichten en nieuwe beschikbare technieken en standaarden. Een
softwareontwikkelomgeving is nodig, die flexibele ontwikkeling in samenwerking met de klant ondersteunt en
die gebruik maakt van moderne methoden en tooling voor onder andere beheer van eisen, configuratiebeheer,
testen en uitrollen van code, en het indienen en afhandelen van wijzigingsvoorstellen en problemen. In 2020 is
hands-on ervaring opgedaan met diverse aspecten van agile softwareontwikkeling en ondersteunende methoden als Kanban en tools als Gitlab.
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Resultaten 2020

In 2020 is ervaring opgedaan met de SCRUM methode, een formele manier van werken van
een softwareontwikkelteam met vooraf vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden. Gebleken is dat de rigide kanten van SCRUM niet passen bij de flexibiliteit die NLR nodig heeft
in projecten met budget-, kwaliteits- en tijdigheidseisen. Voor de totstandkoming van gebruikerschermen is de zogeheten UX-design methode positief geëvalueerd. De resultaten
zullen worden opgenomen in het software QA document van de afdeling en van invloed zijn
op de manier waarop software projecten worden uitgevoerd.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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5.10 J - Platformtechnologie en Flight Physics

Figuur 5.10.1 - Tiltrotor model in windtunnel LLF van DNW

5.10.1 Maatschappelijke context
Naar de toekomst toe veranderen bemande en onbemande luchtvaartsystemen (vliegtuigen, helicopters, hybride configuraties, drones, etc.) qua vorm en prestaties. Airbus, maar ook andere OEM’s, geven dit aan in hun roadmaps d.m.v.
(onconventionele) nieuwe configuraties. Deze behoefte komt voort uit o.a. Europese plannen om uitstoot van CO 2 &
NOX en geluidsoverlast te reduceren. Tegelijkertijd blijft de behoefte aan mobiliteit groeien.
Marktvoorspellingen van Airbus en Boeing lieten pre-Corona zien dat er de komende 20 jaar meer dan 30.000 nieuwe
vliegtuigen geproduceerd moeten worden, waarvan het overgrote deel single aisle. Dit is meer dan een verdubbeling
t.o.v. de aantallen die tot vorig jaar jaarlijks worden gemaakt. De verwachting is dat de groei zich na Corona weer zal
herpakken. Dit vraagt uiteindelijk ook om een andere benadering van het ontwerp-, maak- en certificatieproces bij
klanten.
Daarnaast blijft ook naar de toekomst toe het verlagen van de kosten over de gehele levenscyclus het dominante
thema voor de luchtvaart. En voor de overheid komt daar nog de wens tot een hogere inzetbaarheid van luchtvaartsystemen bij.
NLR kan daar een belangrijke rol in spelen.

5.10.2 De aanpak van het onderzoek
Het hoofdkennisgebied “Platformtechnologie en Flight Physics” bestaat uit de volgende kennisgebieden:
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•

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

•

Vliegtuigbelastingen en aero-(servo)-elasticiteit (AV.1.F);

•

Helikoptertechnologie (AV.1.G);

•

Aeroakoestisch en experimenteel aerodynamisch onderzoek (AV.1.H).
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Het doel is het verwerven van (toepasbare, maar ook fundamentele) kennis over lucht- en ruimtevaartuigen om vragen van overheid en bedrijfsleven te beantwoorden. Het betreft kennis verkregen door het volgen van (inter)nationale
luchtvaartontwikkelingen (technology watch), het verzamelen van gegevens (facts and figures), maar ook het in (inter)nationale projecten ontwikkelen van begrip en modellen van bijvoorbeeld belastings- en stromingsfenomenen,
inclusief hun invloed op vliegeigenschappen en milieu. Kernpunten zijn de combinatie van experimentele en theoretische kennis op het gebied van:
•

total platform performance (fixed wing, rotary wing, UAV, andere vliegende luchtvaartsystemen);

•

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

•

certificatie en kwalificatie van lucht- en ruimtevaartuigen -onderdelen en -materialen;

•

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

•

het ontstaan en de voortplanting van vliegtuiggeluid, alsmede methoden en modellen om geluidsreductie te kunnen realiseren (aero-akoestiek);

•

Power & Thermal management;

•

Verdergaande integratie van het totale designproces van een vliegend systeem van conceptueel ontwerp
tot einde levensduur (verlagen kosten en versnellen ontwerpproces).

5.10.3 Impact
De kennis op het gebied van bovenstaande gebieden is relevant voor de Nederlandse industrie omdat het met deze
aanvullende kennis een sterkere rol op de internationale aerospace markt kan spelen (concurrentievermogen). De
industrie kan hiermee haar producten/diensten op een integrale manier inzetten t.b.v. het luchtvaartsysteem. Daarnaast leidt deze kennis tot een hogere efficiency (lagere kosten, lagere doorlooptijd). Voor de overheid kan NLR met
deze kennis helpen om de inzetbaarheid van luchtvaartsystemen te vergroten (mobiliteit) en om de overheid beter als
‘smart buyer/smart user’ te kunnen laten opereren (kostenbeheersing).

5.10.4 Onderzoeksprojecten
J.1

Design for Noise
Kennispartners: Universiteit Twente, TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Airbus, Embraer, Dassault, Defensie
Vanuit een groeiende behoefte aan inzicht in geluidsfenomenen en een reductie van geluidsoverlast, wordt er
door NLR ook steeds meer ingezet op het begrijpen, modelleren en analyseren van geluidsfenomenen t.b.v. stillere vliegtuigen. Naast een focus op kennisopbouw in meerdere EU programma's, is samenwerking gezocht met
de TUD en UT. NLR's focus ligt hierbij op het nader ontwikkelen van kennis over modellering van breedbandgeluid, alsmede een integrale geluidsbenadering van het hele vliegtuig (tonaal- en breedbandgeluid). Lopende
projecten die voorzien worden, zijn: Delphine (geluid van DEP-configuraties), Inventor (slat track en Landing
Gear noise) en Enodise (disruptive airframe/propulsion integration).
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Resultaten 2020

Het Delphine proposal is helaas definitief afgewezen.
In het EU-project Inventor zullen CFD berekeningen worden uitgevoerd om de geluidsproductie door de stroming rond slats en slat tracks beter te begrijpen. In 2020 is bijgedragen
aan de definitie van de te gebruiken test cases voor zowel akoestische windtunnelmetingen
als CFD berekeningen.
In het EU-project ENODISE zijn nog geen werkzaamheden uitgevoerd.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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J.2

Horizon 2020 / CS2: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation (PROPMAT) - (zie ook
KaV Levensduurbewaking en innovatieve ontwerpmethoden – I.7)
(2016-2021)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Airbus
Binnen Propmat wordt een methode ontwikkeld om het geluid van een contra-roterende rotor, zoals gemeten
in een windtunnel, te scheiden in breedbandgeluid en tonaal geluid.
Het gaat hier over de zuinige motoren van de toekomst voor regionale en short/medium range vliegtuigen,
waarbij geluid en safety (impact van rotorbladen op de romp) de belangrijkste criteria zijn voor de verder 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 rotor-gebonden tonen uit een geluidssignaal kan filteren. Daartoe is een beknopt literatuuronderzoek uitgevoerd en op basis daarvan een methode
geïmplementeerd, een zogeheten Vold-Kalman filter. Door wijzigingen in de strategie van Airbus zal niet meer
gekeken worden naar CROR-concepten, maar naar Boundery Layer Ingestion (BLI) en naar UHBR concepten. In
2020 zal gewerkt worden aan:
• CFD-RANS voor geïnstalleerde-UHBR tonal noise
• Code-to-code vergelijk resultaten met Airbus
• CFD-LES voor UHBR jet noise
• CFD-RANS voor berekeningen aan acoustische liners
• CFD t.b.v. ondersteuning bouw 1:3 schaal model voor ONERA-S1 + DNW-LLF windtunnel proeven
Op akoestisch gebied zal verder worden gewerkt aan een rekenmethode voor het effect van de romp en grenslaag op het uitgestraalde geluid van een UHBR en aan een methode om bij windtunnelmetingen het achtergrondgeluid te scheiden van het brongeluid. Geavanceerde post-processing tools zullen (verder) worden ontwikkeld, zoals in-duct beamforming en mode-detectie.

Resultaten 2020

Zie sectie 5.9.4.project I.26

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

J.3

Horizon 2020: Aerodynamic and Flexible Trucks for Next Generation of Long Distance Road Transport (AEROFLEX) (2017- ….)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: DAF Trucks N.V. (deelnemer), 2getthere, VDL, GKN Fokker, NAC, Airbus, Dassault, Embraer.
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 onderzocht 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. Deze kennis is direct van belang
voor toepassing bij de deelnemende Nederlandse industrie.

Resultaten 2020

In 2020 is het onderzoek voortgezet naar welke active flow control mechanismen kunnen bijdragen aan lagere weerstand van tractor/trailercombinaties. De effectiviteit van diverse actieve stromingsbeïnvloedingsmechanismen zijn door middel van CFD-simulaties van een
waardering qua effectiviteit worden voorzien. Op die manier dragen we bij 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.
Stageverslag door student met veel wetenschappelijk interessante resultaten.
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Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

NLR-TR-2020-095: R. Kunst. Investigation of generic vehicle blunt base flow characteristics
and drag reduction approaches using passive geometrical and active flow control concepts.

J.4

Laminar Wing Technology
Kennispartners: Universiteit Twente
Relaties klanten en gebruikers: Embraer, Airbus
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.
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), transitie
predictie (van first-principle stability analysis tot correlation-based engineering methoden) en design optimization (gebaseerd op adjoint equations). In 2018 is gestart met een promotieonderzoek naar dit onderwerp. Het
promotieonderzoek zal zich richten op de vraag hoe deze building blocks te combineren in een volwaardige design capability. De volgende activiteiten zijn voorzien voor 2019 en 2020:
• vervolg van onderzoek gestart in 2018 naar de huidige state-of-the-art voor transitie predictie en wing design.
• Onderzoek naar en analyse van bestaande, beschikbare tools en methoden.
• Ontwikkelen van een design capability voor laminar wings. Deze capability zal gebaseerd zijn op bovengenoemde building blocks.
• Toepassing van de ontwikkelde design capability op, voor de Industrie, relevant cases.
• Schrijven van publicaties.

Resultaten 2020

Er is in 2020 gewerkt aan validatie van de laminair-turbulent transitie predictie gebaseerd op
lineaire stabiliteitstheorie, voor zowel 2D (profielen) als 3D (vleugels) configuraties. Een automatische schema werd geformuleerd en geïmplementeerd met het oog op toepassingen
voor een optimalisatieproces.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

Deelname aan ECCOMAS 2020 Symposium. Er is een artikel geschreven voor publicatie in het
AIAA journal. De artikel is inmiddels geaccepteerd en wordt in de eerste kwartaal van 2021 in
de journal gepubliceerd
Fischer J., Soemarwoto, B.I., van der Weide, E.T.A. (in press), “Automatic Transition Prediction for Wings Using a Structured Flow Solver and Linear Stability Analysis”, AIAA Journal.

J.5

H2020-project: Radial cOmpresSor Surge INception Investigation (ROSSINI)
2016-2020
Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: Rolls Royce, Safran, Liebherr Technologies.
Analyse van centrifugale compressorinstabiliteiten met een ‘vaneless diffusor’ bij lage massastromen: 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
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•
•

nauwkeurig onderzocht. 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 middels 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.

Resultaten 2020

De RANS-LES berekeningen en analyses zijn in 2020 afgerond. Daarna volgt verdere disseminatie en afronding van het project in 2021.
URANS berekeningen dicht bij stall, met een positieve drukverhouding-massastroom gradient en loslating in de volute.

Knelpunten 2020

COVID-19 maatregelen (thuiswerken, schoolsluiting) zorgt voor aanzienlijke vertraging in het
werk.

Wetensch. Publicaties

M. Voges, O. Reutter, A. Bassetti, M. van Rooij, C. Willert, “The Challenge Of Time-Resolved
Flow Investigation Of A One-Stage Centrifugal Compressor With A Non-Symmetric Volute”,
Proceedings of 14th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics, ETC14, April 12-16 2021; Gdansk, Poland, Paper ID: ETC2021-515

J.6

Platform Integrated Solutions
Kennispartners: DNW, Universiteit Twente, TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, diverse OEM's
NLR heeft een doorlopend programma gestart dat tot doel heeft om vanuit “Platformtechnologie en Flight Physics” de toegevoegde waarde van 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. Onderwerpen die behandeld
worden, zijn onder andere: complex rotating aerodynamics, reduced order modelling, RCS, power/thermal management, koppeling CFD-flight sim – WT, aero-servo-elasticity (zie ook separaat rapport), high-lift-aerodynamics, hypersone aerodynamica, certificatie en hybride constructies.
Anderzijds wordt de toolset ontwikkeld of verbeterd die daarvoor benodigd is: betere integratie van de verschillende tools, integratie met tools van andere partijen in het ontwerpproces, en procesverbeteringen om efficiënter te werken.

Resultaten 2020

In 2020 is gewerkt aan:
• het verbeteren van onze aeroelastische flutter en design optimization tools, alsmede de
manier op shear layers en akoestiek te modelleren in een open LST
• een methode om data uit verschillende bronnen (CFD, WT) gecombineerd te gebruiken
• onderzoek gestart naar A.I. / D.L. bij CFD
• literatuuronderzoek naar Powerflow / lattice Boltzmann methode
• onderzoek m.b.t. de ISAR methode in Shako (RCS);
• onderzoek naar HST-correctie methodes (windtunnel).

Knelpunten 2020

COVID-19

Wetensch. publicaties

-

J.7

Horizon 2020: UHURA (2017- ….)
Kennispartners: DLR,ONERA,CIRA,INTA,KTH
Relaties klanten en gebruikers: ASCO, Airbus, Dassault, DNW, IBK
Het UHURA project betreft de ontwikkeling van simulatiemethoden voor instationaire aerodynamica en sluit
aan bij de kennisbehoefte van de Nederlands industrie voor klepsystemen van toekomstige vleugels gebaseerd
op laminaire stroming technologie. UHURA beschouwd bewegende vleugelvoorrandkleppen en valideert resultaten van numerieke predictie methoden met betrekking tot instationaire aerodynamische effecten. Daartoe
wordt een windtunnel meetcampagne uitgevoerd in de DNW-LLF met beweegbare Krueger kleppen.
In 2020 komen de eerste windtunnel resultaten beschikbaar voor een bewegende Krueger klep. Deze resultaten
voor een 2D configuratie worden gebruikt voor initiële validatiedoeleinden. Dit betreft modificaties
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doorgevoerd aan de stromingssimulatie methoden van NLR voor een bewegende uitslaande vleugelvoorrandklep ten behoeve van de predictie van de instationaire aerodynamica en de bijbehorende tijdsafhankelijke belastingen.
Resultaten 2020

In 2020 kwamen de eerste windtunnel resultaten beschikbaar voor een bewegende Krueger
klep. Deze resultaten voor een 2D configuratie werden gebruikt voor initiële validatie doeleinden. Dit betreft modificaties doorgevoerd aan de stromingssimulatie methoden van het
NLR voor een bewegende uitslaande vleugelvoorrandklep ten behoeve van de predictie van
de instationaire aerodynamica en de bijbehorende tijdsafhankelijke belastingen. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuw ontwikkelde chimera grid-generatie van het NLR. Tevens zijn
Time-dependent flow simulations for the 3D wind tunnel model uitgevoerd.

Knelpunten 2020

COVID-19 zorgde voor vertraging in het project

Wetensch. publicaties

-

J.8

I.
II.

Horizon 2020-project: MADELEINE, Multidisciplinary ADjoint-based Enablers for LargE-scale INdustrial dEsign
in aeronautics
Kennispartners: ONERA,DLR, NTUA, USFD, SOTON
Relaties klanten en gebruikers: Roll-Royce, Dassault
Het project MADELEINE zal de TRL (Technology Readiness Level) van highfidelity multidisciplinair optimalisatie
(MDO) verhogen, middels een robuust geadjugeerde methode, met als focus het bereiken van de doelstellingen
van de industrie te ondersteunen in termen van:
concurrentievermogen: door de tijd en kosten van de ontwikkeling van vliegtuigen en/of onderdelen daarvan te
verminderen; en
milieu: door het vinden van efficiëntere compromissen tussen disciplines en het bevorderen van de integratie
van milieuvriendelijker technologieën.
De technologieën zullen worden gedemonstreerd worden aan de hand van het ontwerp van vliegtuigen en motoren: aero-structuur ontwerp van de vleugel van een vliegtuig, aero-akoestisch ontwerp van propellers, aerostructuur 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 verhoogt worden van niveau
2-3 naar 4-5.

Resultaten 2020

Er is in 2020 gewerkt aan de (i) aeroacoustische optimalisatie van een propeller in een stationaire stroming geformuleerd in het roterende assenstelsel, (ii) instationaire adjoint solver
ten behoeve van aeroakoestische optimalisatie met een invalshoek, en (iii) chorochronische
randvoorwaarden ter verbetering van de efficiency voornamelijk met betrekking tot de nodige I/O belasting en disk opslagruimte.
De adjoint methode voor beide stationaire en instationaire stromingsproblemen zijn met
succes geïmplementeerd en geïntegreerd met het NLR CFD systeem ENFLOW. Hiermee is
NLR beter in staat complexe aeroakoestische vraagstukken van propellers te behandelen, in
de zekere zin in verband met de opkomst van gedistribueerde propulsie en stedelijke
(lucht)mobiliteit concepten.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

J.9

Real-time coupling CFD-WT-Flightsim
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: DNW, Comac, Airbus, KLM
Een efficiënte, en bij voorkeur real-time, koppeling tussen CFD applicaties en flightsimulators enerzijds en windtunnelapplicaties anderzijds, is relevant voor onze klanten. Beter begrip van de onderlinge samenhang tussen
de verschillende applicaties in de keten is hierbij van belang.
Om bij het ontwerp van een vliegtuig sneller te itereren naar een eindontwerp, wordt beoogd om een koppeling te realiseren tussen een high fidelity model (vanuit CFD) en een vliegsimulator. Daarnaast wordt een koppeling met een windtunnel getracht, maar dit vereist verdere invulling.
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1.

Het in 2018 gestarte werk zal in 2020 worden voortgezet:
Door een vliegmechanisch model te koppelen met een high fidelity aerodynamisch model, is het mogelijk om in
een niet-lineair aerodynamisch gebied te vliegen. Denk hierbij aan trainen van piloten in de burgerluchtvaart
(voor een toename in veiligheid) en de militaire luchtvaart (trainen van piloten).
Het inzichtelijker maken wat een gegeven manoeuvre doet met lokale belastingen in het vliegtuig.
Er is een grote stap gezet m.b.t. dit tweede doel, met de koppeling van een loadstool met een vliegmechanisch
model. Daarnaast is er een visualisatietool ontwikkeld, genaamd VOLT. Zodoende kan er nu een vliegmechanisch model gevlogen worden, en kan er op een tweede scherm real-time gezien worden hoe het toestel beweegt.

Resultaten 2020

In 2020 niet aan gewerkt door vertrek medewerker

Knelpunten 2020

Vertrek medewerker

Wetensch. publicaties

-

J.10

Horizon 2020 / CS2: ATILLA (zie ook 0, HA.7)
Kennispartners: DNW, Technobis
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo
In ATILLA wordt een aeroelastisch geschaald tiltrotor windtunnel model gemaakt met target 'Eigenfrequentie'
en 'Modeshapes' gespecificeerd door de topic leader (Leonardo). ATILLA is een project waarbij veel verschillende disciplines komen kijken qua ontwerpen en maken van het aeroelastisch windtunnel model. Uiteindelijk
wordt het model zowel bij DNW als bij NASA getest.
In 2020 zal het onderzoek zich richten op het ontwikkelen van een volledig aeroelastisch dynamisch FE model.
Uiteindelijk zal dit aeroelastisch model gebruikt worden om de target Eigenfrequenties en Modeshapes te vergelijken en flutter analyses uit te voeren.

Resultaten 2020

Eerste modellering van bladen is gereed. Eerste dynamische analyses voor roterende bladen
zijn ook gereed. Modellering van de vleugel en drivetrain mechanismes en load path is in
wording.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

J.11

Load Alleviation en Belastingen op vervormde oppervlaktes
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
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 (bijvoorbeeld 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. Mogelijkheden zijn load alleviation met wing moveables of morphing structures. In 2020 zal het onderzoek zich verder richten op het integreren en aanpassen van loads-berekeningsmethodieken in samenhang met aerodynamische
methoden en tools.

Resultaten 2020

Dit project is afgerond in 2019

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

J.12

Aeroelastic modelling of aircraft
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Pilatus
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De trend vanuit de industrie lijkt te worden om steeds meer onderhoud en ondersteuning naar zich toe te trekken en daardoor 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.
Dit onderzoek wordt gebaseerd op een vliegtuig met voldoende slanke vleugels. Het resultaat is een gecombineerd flight dynamics/aeroservoelastisch deterministisch alsook statistisch simulatie model. Tijdens de ontwikkeling van deze modellen ligt de nadruk op verificatie- en validatietechnieken. Deze modellen kunnen als basis
dienen voor onderzoek aan flight control systemen alsook aan Digital Twin concepten.
Resultaten 2020

In 2020 zijn twee UAV's aangeschaft na terdege definitie van behoeftestelling en marktonderzoek. Eerste vlucht heeft plaatsgevonden op 1 juli 2020. Dit jaar is gebruikt om een van de
UAV's klaar te maken voor test vluchten, die data genereren voor de validatie van het theoretische werk van de promotie. Het zwaartepunt van de werkzaamheden heeft gelegen op:
1)Het ontwikkelen en bouwen van een on-board meetsysteem voor data acquisitie tijdens de
vlucht. 2)Er is een structureel dynamisch model ontwikkeld en gevalideerd m.b.v. een aan
een van de UAV's uitgevoerde Ground Vibration Test (GVT). 3)Er is een student begeleid, die
een auto-piloot-systeem heeft ontwikkeld voor de UAV, dat reproduceerbare manoeuvres
garandeert volgens verschillende (vooruitstrevende) methodieken. 4)De UAV is gescand, zodat er een aerodynamische voorspelling gedaan kan worden, die gevalideerd wordt met de
test vluchten.
De planning is erop gericht en lijkt haalbaar dat de UAV in het eerste kwartaal van 2021 gereed is om ingezet te worden voor test vluchten. Naast werk aan de UAV is ook de theorie
voor de model validatie uitgewerkt.

Knelpunten 2020

COVID-19 beperkingen v.w.b. uitvoeren testen.

Wetensch. publicaties

-

J.13

GARTEUR (HC) GoR
Kennispartners: Onderzoeksinstituten; DLR (D), ONERA (F), CIRA (I). Universiteiten; Univ.Glasgow (UK), Tech.
Univ. Munich (D), Politecnico di Milano (I), NTUA (GR), TU Delft (NL), IAG (D)
Relaties klanten en gebruikers: Europese en/of Nationale maakindustrie; Leonardo, Airbus helicopters en Fokker Aerostructures etc.
NLR neemt aan diverse helikopter GARTEUR-werkgroepen deel. De Group of Responsables (GoR), waarin NLR
vertegenwoordigd is, stemt nieuwe ideeën af en volgt de voortgang van lopende werkgroepen tijdens halfjaarlijkse vergaderingen. In 2020 verwacht NLR actief te zijn op het gebied van helikoptergeluid en drones, die ook
binnen GARTEUR steeds meer aandacht genieten.
Helikopter geluid wordt voornamelijk veroorzaakt door de rotoren en de interactie van de stroming die af komt
van de rotoren. De uiteindelijke ervaring van het geluid in de helikopter en op de grond wordt sterk beïnvloed
door geluidsreflecties op de romp. Door partners zijn diverse (fundamentele) experimenten uitgevoerd om een
database te genereren die o.a. door NLR gebruikt wordt om rekenmodellen te valideren. Verder wordt onderzocht of een nieuwe action group zich kan richten op de hinderervaring van het helikoptergeluid.
Drones (en zeker multicopters) zijn gevoelig voor (snelle veranderingen van) zijwind. Er zal worden onderzocht
of er een Action Group zich hier op kan gaan richten.
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Resultaten 2020

-

Knelpunten 2020

In 2020 is het NLR niet actief geweest in action groups door budget en capaciteitsgebrek

Wetensch. publicaties

-
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J.14

Samenwerking met TU Delft: helikoptervliegeigenschappen
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: -In samenwerking met de TU Delft wordt jaarlijks een gastcollege verzorgd voor het vak 'Rotorcraft Mechanics
and Design'.
Daarnaast zal er samen met de TU Delft gewerkt worden in het kader van NATO-STO groep AVT-315. Daarin
worden helikopter/schip simulatie 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).

Resultaten 2020

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.
In 2020 is sporadisch overleg geweest met de organisatie en met een PhD-student over de
mogelijkheid tot detachering bij NLR. Dit laatste heeft niet tot resultaten geleid. Daarnaast is
op verzoek van het Journal of Aerospace Information Systems commentaar geleverd op een
manuscript van één van de PhD-studenten: "Design and Evaluation of a Constraint-Based
Head-Up Display for Helicopter Obstacle Avoidance".

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

J.15

SA-07: Onbemand opereren
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Niet formeel vastgelegde relaties met Nederlandse (MKB) belanghebbenden in
de RPAS sector. Meer specifiek betreft dit onder andere een groot aantal RPAS operators, fabrikanten, sensorontwikkelaars, politie, brandweer, handhavers en overige overheidsdiensten
Opdoen en verder uitbouwen van kennis en ervaring op het gebied van (veilig) opereren met Remotely Piloted
Aircraft Systems (RPAS).
Een manier om invulling te geven aan de strategische doelstelling: ‘NLR is voor alle Nederlandse partijen de
one-stop shop voor drones om een veilig en duurzame inpassing te realiseren van nieuwe luchtruimgebruikers.
NLR loopt voorop en is veel gevraagde leverancier voor andere EU landen en NLR zet zichzelf op de kaart bij
EASA en Eurocontrol’ is het nodig om zelf een actieve RPAS operator te zijn en te blijven. Dit maakt de RPAS
training, test centrum exploitatie, RPAS keuringen, RPAS onderzoeksprojecten en demonstraties mogelijk waardoor NLR als one stop shop kan fungeren voor de Nederlandse (MKB) belanghebbenden in de RPAS sector.
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 binnen dit project opgedaan door deelname aan verschillende overlegstructuren, nieuwe operaties opzetten (voor 2020 gericht op o.a. nachtoperaties en multicrew BVLOS operatie) en het verkennen van technologische toevoegingen (zoals HoloLens bij UAS operaties). De
hierin opgedane kennis wordt gedeeld in contactmomenten met de klanten/gebruikers en overige stakeholders
(waaronder I&M, ILT, MLA, etc.). Om de operationele kennis te verbreden is het de ambitie om bij verschillende
operators met de operatie mee te lopen.
Daarnaast is het nodig om de organisatie (en bijbehorende documentatie) aan te passen naar de medio 2020
van kracht wordende EU verordening.
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Resultaten 2020

Er is op een breed vlak kennis opgebouwd waaronder het in dienst nemen van nieuwe toestellen, nieuwe operatiemanieren en operator organisatie aspecten.

Knelpunten 2020

Het meelopen met andere operators is dit jaar niet gelukt, wel zijn verschillende operators
(op het dronecentre) voor verschillende doeleinden op bezoek geweest waarmee verdere
inzichten zijn opgedaan en gedeeld

Wetensch. publicaties

-
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J.16

SA-07: Geavanceerde drone training
Kennispartners: Ministerie van IenW, ILT
Relaties klanten en gebruikers: Beroepsmatige drone operators
Sinds november 2015 is NLR erkend als vliegopleiding voor RPAS vliegers, welke noodzakelijk is om brevet (RPAL) aan te kunnen vragen. Opleidingen worden gegeven voor drones tot 150 kg en binnen zichtafstand van de
pilot, zogenaamde Visual Line Of Sight (VLOS). In 2017 is de opleidingsbevoegdheid al uitgebreid tot zogenaamde “extended” Visual Line Of Sight (EVLOS).
Medio 2020 zal Europese regelgeving van kracht worden waar aan drone vliegers specifieke kennis en ervaringseisen worden opgelegd die afhankelijk zijn van het risico profiel van de gewenste operatie.
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 niche markt zijn vooralsnog
geen marktpartijen bekend die hierop inspelen, waardoor NLR dit voor de NL/EU drone sector kan faciliteren en
legale (grensverleggende) dronevluchten mogelijk kan (blijven) maken.

Resultaten 2020

Niet actief in 2020

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

J.17

Clean Sky 2-project: DEPART 2050 (2017-2021)
Kennispartners: Cranfield University, Universita degli Studi di Padova en Anotec Engineering.
Relaties klanten en gebruikers: Airbus Helicopters en Leonardo Helicopters
DEPART2050 (‘Design Evaluation and Performance Assessment of Rotorcraft Technology by 2050’) is de Technology Evaluator (TE) voor de Fast Rotorcraft IADP en de werkzaamheden vinden plaats ter ondersteuning daarvan. Doel is het uitvoeren van evaluaties voor innovatieve ‘rotorcraft’-configuraties (tiltrotor vliegtuig en compound helikopter) op het gebied van milieu (uitlaatgassen en geluid) en mobiliteit (connectiviteit en productiviteit). Naast het evalueren van de mate van succes van de innovatieve concepten en hun bijdrage tot nauwkeurig omschreven milieudoelen, is de TE ook verantwoordelijk voor het vaststellen van mogelijke maatschappelijke voordelen die kunnen optreden.
NLR zal in 2020 analyses uitvoeren op het gebied van brandstofverbruik en gas-emissies voor innovatieve configuraties. Dit zal gebeuren enerzijds op basis van door Leonardo Helicopters uitgevoerde berekeningen voor hun
innovatieve tilt rotor vliegtuig, anderzijds op basis van eigen berekeningen voor een generiek tilt rotor vliegtuig.
Waar nodig zullen aanpassingen worden gedaan aan het vliegmechanisch rekenmodel EUROTILT, waarmee de
vliegprestaties van een tiltrotor vliegtuig kunnen worden berekend.

Resultaten 2020
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NLR heeft in 2020 aanvullende analyses uitgevoerd op het gebied van brandstofverbruik en
gas-emissies voor innovatieve configuraties. Daarvoor is gebruik gemaakt van het vliegmechanisch rekenmodel EUROTILT, waarmee de vliegprestaties van een tiltrotor vliegtuig kunnen worden berekend. Berekeningen zijn uitgevoerd voor een generiek tilt rotor vliegtuig in
vergelijking met een tweetal helikoptermodellen uit CS1 Green Rotorcraft (GRC). De selectie
van deze referentie-toestellen en van de missiescenario’s voor de evaluaties is gedaan in
overleg met de partners. Op verzoek van de reviewers zijn ook nog berekeningen uitgevoerd
voor een derde helikoptermodel van CS1 GRC.
Vergelijkende missieberekeningen zijn uitgevoerd voor het NLR Tilt Rotor Aircraft (NTRA) en
de referentie-helikopter Twin Engine Medium-Reference (TEM-R) uit CS1. Deze referentiehelikopter is representatief voor het jaar 2020 en komt daarmede dichter bij het door de JU gewenste ijkpunt 2014.
Op verzoek van Leonardo Helicopters zijn in GSP modellen opgesteld voor de motoren van
de NGCTR tilt rotor en de AW139 helikopter. Dit zal moeten uitmonden in de ontwikkeling
van motormodellen met verbeterde verbrandingskamer met lagere NOx-uitstoot.
Door de DEPART2050-partners is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het eerste Assessment Report van de Technology Evaluator (TE). Het betreft beschrijvingen van evaluatiemethodieken en gebruikte modellen, aangevuld met resultaten op het gebied van brandstofverbruik, gas-emissies, geluidsproductie en mobiliteit. Dit is gedaan voor zowel het tiltrotor

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

vliegtuig (NGCTR van Leonardo) als voor de compound helikopter (RACER van Airbus). De gehele bijdrage is tevens opgenomen in DEPART2050 Deliverable 9 ‘Depart 2050 preliminary
inputs to 1st TE assessment report’.
Knelpunten 2020

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 binnen DEPART2050 zelf rekenmodellen te ontwikkelen voor alternatieve generieke Fast Rotorcraft (FRC), zijnde een 'compound helicopter' (door CU) en een tilt rotor vliegtuig (door NLR).

Wetensch. Publicaties

-

J.18

SA-07: AW-drones
Kennispartners: TU Delft en DLR
Relaties klanten en gebruikers: O.a. DJI Europe, TU Delft, DeepBlue, DLR, Unifly, EuroUSC Italia, CERT, Flight
Safety Foundation Cyprus, Ortellio UK, IAI, Blyenburgh & Co en Delair-Tech
H2020 project gericht op het opzetten van een methode om tot standaarden voor mass market drones te komen en de validatie daarvan
In 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. NLR-aandeel in het project richt zich voor het overgrote deel (>90%) op die delen
waarbij nieuwe kennis wordt opgedaan.

Resultaten 2020

Methodiek is opgezet om verzamelde standaarden te groeperen en te beoordelen. Deze methodiek is vervolgens toegepast op, in eerste instantie, lage risico profiel operaties en in
tweede instantie op de hogere risicoprofielen vallend onder de Specific Operational Risk Assessment (SORA) methodiek zoals sinds 31 december 2020 vereist is onder EU 947/2019.
Daarnaast is de methodiek verder verfijnd voor en toegepast op U-space (concept) regelgeving.

Knelpunten 2020

Jaarlijkse aanpassing van focusgebied(en) op basis van (wisselende) behoefte van EASA. Hier
is op ingespeeld door de methodiek generiek op te zetten zodat deze eenvoudig aanpasbaar
is op specifieke focus gebieden (zoals risk assessment standaarden en U-space standaarden).

Wetensch. publicaties

AIAA Scitech 2021 Forum, 11–15 & 19–21 January 2021 VIRTUAL EVENT
AIAA 2021-1177 “Standards for UAS - Acceptable Means of Compliance for Low Risk SORA
Operations” by Sebastian Cain, Christoph Torens, Andreas Volkert, Patrick Juchmann, Filippo
Tomasello, Matteo Natale, Joost Vreeken, Tom v. Birgelen, Marta Ribeiro, Joost Ellerbroek,
Damiano Taurino and Marco Ducci.
Published Online:4 Jan 2021https://doi.org/10.2514/6.2021-1177

J.19

SA-07: Compass2020
Kennispartners: TNO, INCAS (Roemenië), CMRE (België), MAOC-N (Portugal)
Relaties klanten en gebruikers: Tekever Aerospace Defence and Security, Naval Group, Airbus Defence & space,
Autoridade Marítima Nacional (Portugese kustwacht), Romanian border police, german federal navy police,
Border force maritime command (home office). Mogelijke NL klanten/gebruikers zijn de Nederlandse Kustwacht
en de Koninklijke Marine.
EU onderzoeksprogramma gericht op het vaststellen van Ship-UAV Operational Limitations (SUOLs) voor operaties met fixed-wing en rotary wing UAVs aan boord van een Oceangoing Patrol Vessel (OPV), waarbij wordt bij
gedragen aan het vaststellen Concept of Operations (CONOPS) en aan de definitie van COMPASS2020 MS Architecture and Data Model
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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 UAV(Unmanned Aerial Vehicle) 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 het OPV worden de
CFEs gevalideerd en de SUOLs vastgesteld.
Door bij te dragen in de discussies binnen het consortium voor vaststelling 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 data model definitie van een tactische omgeving inclusief UAV’s vergroot.
Resultaten 2020

Dit jaar vooral gewerkt aan de SUOS en “interventie” in de STANAG 4817 CST. Voor de SUOLS
zijn de beschikbare CFD modules voor rotorcraft aangepast gebruikt om de areodynamic behaviour van een relatief kleine vastvleugelige UAV in shipwakes te berekenen.
Goed " gasdicht" complex 3D model van de OPV aangemaakt, berekening van de luchtstroming rond het schip met RANS CFD methodieken voor een serie relatieve windrichtingen,
Goed simulatiemodel van de Tekever AR3 UAV kunnen opbouwen. Tijdens de simulaties zijn
duidelijk besturingslimieten limieten van de AR3 UAV naar voren gekomen

Knelpunten 2020

Door COVID 19 is de geplande demonstratie in november 2020 (voorlopig) verplaatst naar
April 2021 en zijn alle geplande bijeenkomsten veranderd naar online meetings waarbij duidelijk het netwerk-kruisbestuivings effect een stuk lager was ondanks dat de voortgang wel
redelijk werd gewaarborgd. Het modeleren van het schip op basis van beperkte gegevens en
de aanpassingen van de beschikbare CFD software heeft meer tijd gevergd dan initieel verwacht

Wetensch. Publicaties

-

J.20

Aircraft noise Reduction Technologies and related Environmental iMpact (ARTEM)
Kennispartners: ISVR, DLR
Relaties klanten en gebruikers: Rolls-Royce Duitsland
ARTEM (Aircraft noise Reduction Technologies and related Environmental iMpact), is een project gefinancierd in
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 3 onderzoekspilaren:
1.
Absorptie en shielding technologien
2.
Nieuwe vliegtuigconfiguraties
3.
Geluidsreductie van specifieke bronnen (fannoise, landing gear etc.)
In ARTEM zal NLR onderzoek uitvoeren naar nieuwe liner concepten om toe te passen in UHBR motoren. Het
UHBR motor concept zal een grote verandering te weeg brengen met het oog op het geluid en geluidsmaatregelen zoals liners. De nacelles worden groter, slanker, en korter. Echter, het geluidsspectrum zal zich bewegen
naar de lagere frequenties waardoor er eigenlijk diepere liners nodig zijn. Die ruimte is er echter niet dus zullen
er compleet nieuwe concepten moeten worden bedacht en getest. Er zal sterk worden ingezet op de maaktechniek additive manufacturing en test technieken (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 faciliteit commercieel aantrekkelijker worden om door motor OEMs gebruikt te worden. Indien
succesvol zal dit project de positie van NLR verstevigen op het van liner testing, en een nieuwe markt aanboren
voor additive manufacturing.

Resultaten 2020
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2 batches van 3D geprinte facingsheets in twee materialen (aluminium en titanium) zijn gemaakt, waarna voor de verschillende bewerkingsstappen impedantiemetingen zijn uitgevoerd. Aan de hand van deze resultaten kunnen de reproduceerbaarheid en de kwaliteit van
de samples vastgesteld worden. Deze worden tevens vergeleken met conventionele facingsheets (met geboorde gaatjes).
Het ontwerp van een laagfrequent hoog SPL geluidsbron.
Eerste experimenten met afzuigen van grenslaag in de FDF.
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Overleg met ISVR m.b.t. het ontwerpen van volledig 3D gesprinte liners.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

J.21

Horizon 2020 / Clean Sky 2: Innovative turbopROp configuratioN (IRON) (2017-2022)
Kennispartners: CIRA, ONERA, POLITO, TU Delft, UNINA.
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo, Dowty, CENAERO, GRC
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.
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.
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.

Resultaten 2020

Uitgangspunt van de NLR bijdrage was om met een zgn. low-fidelity methode (dragende lijn)
een eerste globale optimalisatie uit voeren gericht op diameter, planform, wrong en welving.
Vervolgens zou het resultaat met CFD methodes gevalideerd worden en uitgebreid tot een
volledig ontwerp. Voor het eerste deel is een methode bedacht en geïmplementeerd. Voor
de CFD analyse van het resultaat was onvoldoende tijd. Bovendien bleek het geselecteerde
ontwerp, geoptimaliseerd voor kruis-conditie, slecht te presteren bij start-condities.
Het ontwerp van het windtunnelmodel is bij de sluiting van 2020 bijna gereed.
De eerste aanmaak van onderdelen is gestart, waarbij een methode ontwikkeld wordt om de
zeer dunne propellerbladen in aluminium aan te maken. Later wordt dit proces omgezet naar
titanium. Het tijdslot voor de test in 2021 is vastgelegd.

Knelpunten 2020

Te weinig tijd voor een CFD analyse. Het dragende-lijn model convergeert niet voor de opgegeven start-conditie, en is onnauwkeurig voor hogere vluchtsnelheden.

Wetensch. publicaties

-

J.22

Tilt Rotor INlet Innovative Design And Testing (TRINIDAT)
Kennispartners: DNW, Deharde, ALTRAN, Universiteit Twente, ASDE
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo Helicopters
CFD simulatie, optimalisatie en experimentele verificatie van turboprop motor inlaten voor de Next Generation
Civil Tilt Rotor configuratie die door Leonardo ontwikkeld wordt.
Binnen het CS2 TRINIDAT project is NLR verantwoordelijk voor het management, het uitvoeren van geavanceerde stromingsberekeningen en de optimalisatie van de inlaatgeometrie, de specificatie van benodigde instrumentatie voor het wind tunnel model, het opstellen van het wind tunnel test plan, de rapportage en analyse van de meetresultaten en het inbrengen van ijs certificatie expertise.
Met de geavanceerde CFD simulaties en optimalisaties aan een complexe inlaat geometrie kan NLR zijn expertise op dit gebied demonstreren en verder ontwikkelen.
Door specificeren van de instrumentatie wordt de expertise van NLR bij het kosten efficiënt definiëren van instrumentatie voor complexe modellen/testen verder versterkt. Deze kennis kan worden gebruikt bij het
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ondersteunen van model ontwerp in andere projecten. Het analyseren en rapporteren van de meetresultaten
versterkt onze kennis van complexe inlaatstromingen en kan worden toegepast in andere projecten.
Resultaten 2020

Final design review en aanmaak van wind tunnel model incl. basis inlaat model. Kalibratie
van flow directional probe harkjes in NLR-AWT. Test plan en schalingsmethodologie afgerond. Wind tunnel test in DNW-LLF met basis inlaat model succesvol afgerond. Analyse condities voor ijs & sneeuw gedefinieerd.

Knelpunten 2020

Modelbelasting berekeningen door toevoeging van sideslip mechanisme. Additionele CFD
t.b.v. vereiste ijs/sneeuw condities. Interface koppeling niet compatibel tussen NLR's deeltjesbaan solver en UT's ijs solver. CFD solver voor inlaat model optimalisatie levert onverwachte uitdagingen op gebied van grid compatibiliteit en interface loads.

Wetensch. publicaties

-

J.23

EU project PropMat: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Airbus
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 aeroakoestische analyses. Deze toepassingen maken het mogelijk
om UHBR voortstuwingsconcepten nauwkeurig te valideren in de windtunnel.

Resultaten 2020

Het gedrag van composieten fanbladen in windtunnelmodellen is gemodelleerd onder verschillende belastingen en tegen veiligheids- en prestatiecriteria. De modellering heeft geleid
tot een voorstel voor aanpassingen in het voorontwerp voor intern lay-up van het composiet,
bladvoet en overgang van bladvoet naar de aerodynamische vorm. Met de aanpassingen kan
de vooraf bedachte aerodynamische bladvorm onder belasting kan worden bereikt, met beheersing van de eigenfrequenties van het blad en de afstand tussen blad en gondel.
De ontwikkeling van de rekenmethode voor het effect van de romp en grenslaag op het uitgestraalde geluid van een UHBR is voorlopig afgerond. In de laatste fase is vooral aandacht
besteed aan de toepassing van de methode op numeriek gegenereerde bron-data. Het beperkte rekendomein maakt het noodzakelijk om de data te extrapoleren.
Op het gebied van de detectie van omtreksmodes is een studie gemaakt van de effectiviteit
van de diverse uit de literatuur bekende methodes. Gebleken is dat t.o.v. de gebruikelijke
Discrete Fouriertransformatie significante verbeteringen mogelijk zijn. Ook dit onderwerp is
afgerond.
De verdere ontwikkeling van de in-duct beamforming is nog gaande. In 2020 is een verbeterde versie van een Green's functie afgeleid: voor een half-oneindige duct i.p.v. een oneindige duct. Hierdoor treden er geen resonanties meer op.
T.a.v. van de geschaalde akoestische bekledingen zijn de volgende highlights behaald:
•
Ontwerp protocol van geometrisch en getunede geschaalde liners.
•
Aanmaak van geometrisch geschaalde liners.
•
Test en analyse van akoestische prestaties van geometrisch geschaalde liners tot
schalingsfactor behorende bij beoogde UHBR motor WT model.

Knelpunten 2020

Het onderzoek naar de scheiding van achtergrondgeluid bij windtunnelmetingen heeft weinig voortgang geboekt door het ontbreken van geschikte windtunnelmetingen om bij aan te
haken. De volgende stap in de ontwikkeling van geschaalde liners is het ontwerp van getunede liners, maar daar is geen budget meer voor.

Wetensch. Publicaties

-

J.24

Silent approach
Kennispartners: UTwente, DNW, EMBRAER
Relaties klanten en gebruikers: DNW, EMBRAER
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Windtunnel testen op schaalmodellen is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen.
Echter brengen de verschillende faciliteiten zoals:
•
open test sectie kleine onderzoekstunnels,
•
gesloten test sectie kleine onderzoekstunnels,
•
open test sectie grote industriële faciliteiten
•
gesloten test sectie grote industriële faciliteiten
gebruikt in dit traject 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 test-sectie configuratie worden uitgevoerd los van de aerodynamische
test, soms klanten er voor kiezen om met akoestische arrays metingen verrichten in gesloten test-sectie configuratie. De waarde & kwaliteit van deze metingen is echter weinig over bekend.
Silent approach is een samenwerking met tussen NLR,DNW, Utwente en Embraer, waarin 2 PhD zullen worden
ingezet om het fundamentele onderzoekswerk uit te voeren.
Vanuit NLR wordt 1 promovendus begeleid om onderzoek te doen naar de waarde van array-metingen 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 het array te bereiken wat leidt tot coherentieverlies. Dit effect is bekend maar is in de aeroakoestiek nog weinig bestudeerd. In 2019 zijn experimenten uitgevoerd in de DNW-LLF met een vliegtuigmodel en een generieke geluidsbron. In 2020 zullen deze metingen nader worden geanalyseerd 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.
Resultaten 2020

De werkzaamheden in 2020 waren gericht op methodes te ontwikkelen voor twee bronnen
van meetonzekerheid in aeroakoestische metingen:
1. Refractie van geluid door een realistische schuiflaag
2. Coherentie verlies van geluid door turbulentie in de schuiflaag.
Voor refractie van geluid is een (snel) engineering model ontwikkeld die verder gaat dan de
standard methode (Amiet), en kan rekenen met eindige dikte schuiflagen en zelfs met een 3
dimensionale schuiflaag waarbij de rekeningen wordt gehouden met de kromming in de hoeken waar de verticale en horizontale schuiflagen samen komen. Dit model, gebaseerd op Fermat's principe, is gevalideerd met een ray tracing oplossing en er zijn metingen uitgevoerd in
de NLR-AWT met een speaker-bron voor experimentele validatie. Dit werk zal in 2021 gepresenteerd worden op de AIAA/CEAS aeroacoustic conference.
Daarnaast is gewerkt aan een methode om effect van coherentieverlies door turbulentie in
de schuiflaag op beamforming maps te corrigeren. Een techniek toegepast in de astronomie,
genoemd 'lucky imaging', waar gecorrigeerd voor refractie van licht door turbulentie in de
atmosfeer, blijkt ook geschikt om beamforming plaatjes te corrigeren voor turbulentie in de
schuiflaag. Hierbij wordt een filtering toegepast waar blokken data van lage kwaliteit worden
verwijderd en blokken van goede kwaliteit worden gecorrigeerd voor locatie verschuiving.
Dit werk zal ook in 2021 gepresenteerd worden op de AIAA/CEAS aeroacoustic conference.

Knelpunten 2020

De uitkomst van coherence loss modellen is zeer gevoelig voor de geïdealiseerde invoerparameters. Een robuustere aanpak is nodig om duidelijk te krijgen wat de invloed van coherence
loss op array metingen is voor de DNW-LLF situatie

Wetensch. publicaties

Effect of turbulent boundary layer induced coherence loss on beamforming measurements in
industrial scale wind tunnel tests. Julian Biesheuvel, Marthijn Tuinstra, Leandro D. de Santana
and Kees Venner. AIAA 2019-2463. Session: Advanced Testing Techniques III
Published Online:18 May 2019 https://doi.org/10.2514/6.2019-2463

J.25

Horizon 2020-project: STRATOFLY, Stratospheric Flying Opportunities for High-Speed Propulsion Concepts.
Kennispartners: VKI, CIRA, DLR, ONERA, CNRS, FOI, TUHH, POLITO
Relaties klanten en gebruikers: ESA
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STRATOFLY is een project gefinancierd door het H2020 EU onderzoeksprogramma en richt zich op supersoon
vliegen door de stratosfeer. Momenteel heeft dit TRL3, het doel van dit project is om dit in 2035 tot TRL6 te tillen. Het deel waarin NLR betrokken is, richt zich op geluid:
- Airframe-voorstuwing integratie met het oog op akoestiek
- Nozzles maken voor jet noise metingen
- Far field jet noise metingen verrichten
- Geluidsimpact studie
De stratosfeer is de hoogste laag in de atmosfeer waarin een vliegtuig nog kan vliegen. Echter, wordt deze laag
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 TRL3 bevinden. Het doel van dit project is supersoon vliegen in de stratosfeer tot TRL6 te tillen in 2035.
Het eerste doel is het multifunctionele integratie van voorstuwing, aerodynamica, airfame 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. 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 voorstuwing.
Resultaten 2020

In 2020 is de tweede jet noise test uitgevoerd in de NLR-AWT. De testopstelling is verbeterd
ten opzichte van de eerste test. Betrouwbare data is gemeten wat gebruikt kan worden voor
verdere ontwikkeling van NLR’s semi-empirische jet noise voorspellingstool. De resultaten
laten zien dat voor de volledige STRATOFLY nozzle het geluid nog steeds schaalt als jet noise.
De aanname van isotrope flow in de jet noise predictie tools lijken niet te kloppen voor deze
nozzle en er lijkt nog een directivity effect in te zitten.

Figuur 5.10.2 - Testopstelling in AWT
Knelpunten 2020

Project is met 6 maanden verlengd i.v.m. COVID-19. Extensie van het project en de noodzaak
van het huren van een extern persluchtsysteem (zoals omschreven in eerdere jaarverslagen)
zullen zorgen voor een beperkte budget overschrijding (10~20 k€).

Wetensch. publicaties

-

J.26

SA-07: ADACORSA; Advanced Detect And Avoid sensor systems for RPAS
Kennispartners: TU-Delft, Univ. der Bundeswehr, TU Graz, Univ. Klagenfurt, CEA, ONERA
Relaties klanten en gebruikers: O.a. TTTech, EMBRAER, Infineon, NXP, e.a.
Verdere ontwikkeling van Detect And Avoid met kleine krachtige processor boards (PCB's), waarbij certificatie
aspecten worden meegenomen. De ontwikkelde PCB's worden in-flight getest op een NLR drone.
In 2020 zullen de NLR activiteiten binnen het ADACORSA project zich richten op de verdere ontwikkeling van
compacte on-board detect and avoid systemen om BVLOS vluchten veilig uit te kunnen voeren.
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Resultaten 2020

Door de COVID-19 maatregelen zijn de activiteiten sterk vertraagd op start gekomen. Dit
geldt niet alleen voor het NLR, maar project breed. Verwacht wordt dat dit in 2021 wordt ingelopen.
NLR werkt in ADACORSA vooral samen met CelestiaTech, AnyWi, TU Delft, NXP en Embraer.
Met CelestiaTech zijn besprekingen gevoerd over de te ontwikkelen sensor en is besloten dat
NLR zich richt op het ontwikkelen van een Mode-S transponder direction finder. Met NXP is
overlegd over het gebruik van een kleine nieuwe processor board voor het DAA-systeem.
NXP zal dit aan NLR ter beschikking stellen.

Knelpunten 2020

Mogelijke knelpunten zijn de afhankelijkheid van de ontwikkeling van de Mode-S transponder interrogator door CelestiaTech. Als dit wordt vertraagd, of problemen geeft, kan dit gevolgen hebben voor het testen van de NLR direction finder. Om dit risico te verminderen
wordt gekeken naar mogelijke alternatieven die beschikbaar komen.

Wetensch. Publicaties

-

J.27

SA-07: Certificatie via Simulatie
Kennispartners: DLR, Politecnico di Milano, University of Liverpool, Liverpool John Moores University
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo Helicopters, EASA
Onderzoek naar het gebruik van (vlieg)simulatie om bewijsvoering te genereren voor de certificatie van rotorcraft (helikopters & tiltrotors).
NLR zal als taakleider, in overleg met partners en EASA, bijdragen aan de definitie van richtlijnen voor de gewenste “fidelity” van vliegsimulatiemodellen te gebruiken voor certificatiedoeleinden. NLR zal aan de hand van
deze richtlijnen innovatieve (real-time) helikopter/tiltrotor 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 pilootgestuurde vliegsimulators t.b.v. certificatie.

Resultaten 2020

Hoopgevende resultaten van delta-L correctie op finite-state inflow model o.b.v. VPM. Toepassing op CbS scenarios voorbereid d.m.v. vergelijking FLIGHTLAB model met vliegproefdata. AOTS maakt voorderingen met implementatie van Monte Carlo framework voor UQ.

Knelpunten 2020

Fidelity van baseline model ontvangen van LHD laat te wensen over. De troubleshooting
leidt af van de onderzoeksdoelstellingen.

Wetensch. publicaties

-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

SA-07: AIRTuB: Automation of Inspection and Repair of Turbine Blades
Kennispartners: ECN part of TNO (ECN-TNO), Technische Universiteit Delft, Faculty of Aerospace Engineering
(TU Delft), HZ University of Applied Sciences (HZ), Hogeschool Inholland (Inholland)
Relaties klanten en gebruikers: Partners binnen het project zijn:
World Class Maintenance (WCM)
Dutch Terahertz Inspection Services (Dutch Terahertz)
Drones for Work (DfW)
DEMCON unmanned systems & DEMCON advanced mechatronics (DUS & DAM)
Eneco Windmolens Offshore (Eneco)
Qlayers
LM Wind Power R&D (Holland), (LM)
Stork Asset Management Technology (Stork AMT)
Development Center for Maintenance of Composites (DCMC)
Er komen meer windturbines op (zee offshore) met groter bladen. Dit vereist inspectie en indien nodig reparaties. Binnen AIRTuB wordt o.a. een inspectie methode ontwikkeld. NLR houdt zich bezig met:
- ontwikkelen en uittesten van een sensor pakket
- ontwikkelen en uittesten van een drone die inspectie kan uitvoeren met dat sensorpakket
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In 2020 zal gewerkt worden aan ontwikkelen van een sensorpakket voor visuele inspectie en voor interne materiaal inspectie. Sensorpakket moet lichtgewicht zijn en een beperkt energie verbruik hebben. NLR zal zich ook
richten op het ontwikkelen van een drone voor offshore gebruik en geschikt om BVLOS op een turbineblad op
grote hoogte te landen. Onderdeel van deze ontwikkeling is het integreren van
- een besturing systeem dat corrigeert voor een turbulente omgeving
- een systeem dat op basis van de 3D vorm een landing op een blad kan uitvoeren
Resultaten 2020

In 2020 is gewerkt worden aan ontwikkelen van een sensorpakket voor visuele inspectie en
voor interne materiaal inspectie. Sensorpakket moet lichtgewicht zijn en een beperkt energie
verbruik hebben.
NLR zal zich ook richten op het ontwikkelen van een drone voor offshore gebruik en geschikt
om BVLOS op een turbineblad op grote hoogte te landen. Onderdeel van deze ontwikkeling
is het integreren van
- een besturing systeem dat corrigeert voor een turbulente omgeving
- een systeem dat op basis van de 3D vorm een landing op een blad kan uitvoeren
Verder voert NLR een windtunnelproef uit om effect van beschadigingen in het blad te meten.
Windtunnelproef (taak 8) gereed, rapportage volgt

Knelpunten 2020

Drone WP2: partners die onderdelen moeten ontwikkelen voor de drone blijven ver achter
bij de planning. Hierdoor vertraging bij NLR werk. Is bekend bij partners en Airtub overall management

Wetensch. publicaties

-

J.29

SA-18: Transcend: Technology Review of Alternative and Novel Sources of Clean Energy with Next-generation Drivetrains
Kennispartners: TUD
Relaties klanten en gebruikers: Airbus
TRANSCEND biedt een assessment van de environmental impact op vliegtuig- en air transportniveau van alternatieve energiebronnen en nieuwe voortstuwingstechnologie voor vliegtuigen die nog voor 2050 moeten vliegen. Daarnaast bidet TRANSCEND een TRL-based technology roadmap voor veelbelovende technologieën en
een roadmap voor economische haalbaarheid. In 2020 zal een literatuur studie naar alternatieve energiebronnen voor voortstuwing gedaan worden. Er worden expert workshops gehouden en roadmaps opgesteld.
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Resultaten 2020

Zie sectie 5.9.4 project I.1

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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5.11 K - Composieten- en Constructietechnologie

Figuur 5.11.1 - Composite integrally stiffened panel with integrated antenne window (EU project ACASIAS)

5.11.1 Maatschappelijke context
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. Daarnaast geeft NLR binnen dit kennisgebied, door middel van het ontwerpen en
aanmaken van windtunnelmodellen, invulling aan de maatschappelijke behoefte naar efficiëntere, stillere en veiligere
lucht- en ruimtevaart.

5.11.2 De aanpak van het onderzoek
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 hoofdkennisgebied richt zich 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.
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Vooral de ontwikkeling van productiemethoden zoals Resin Transfer Moulding (RTM), Out of Autoclave Processing en
Automated Fibre Placement (AFP) met thermoharders en thermoplasten, en robot based composite manufacturing is
van groot belang. De rode draad voor kennisopbouw in het kennisgebied “Constructie- en fabricagetechnologie” is:
automatiseren van fabricage- 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) voorstuwing. 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. Nieuwe voorstuwingsprincipes, waaronder gedistribueerde voorstuwing 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.

5.11.3 Impact
Met de onderzoeksresultaten uit het kennisgebied Composieten- en Constructietechnologie draagt NLR bij aan de
maatschappelijke vragen naar efficiëntere en schonere luchtvaart, naar vermindering van de geluidsbelasting richting de omgeving en naar het verhogen van de veiligheid. Zonder de invulling van deze maatschappelijke vragen zal
de nog immer toenemende behoefte van de mens om te reizen niet duurzaam ingevuld kunnen worden.
De activiteiten van NLR binnen dit kennisgebied leveren significante input aan de innovatiecyclus van de vliegtuigfabrikanten. Door het betrekken van het Nederlandse bedrijfsleven leveren de activiteiten daarnaast kansen op economische groei binnen Nederland.

5.11.4 Onderzoeksprojecten
K.1
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Horizon 2020 project: Stratofly
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Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Binnen dit EU-Horizon 2020 programma wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ontwikkeling van
een hypersonisch testvliegtuig. Een hypersonisch vliegtuig kan acht keer sneller vliegen dan het geluid en tien
keer sneller dan een hedendaags passagiersvliegtuig. Deze vliegtuigen vliegen in de stratosfeer, waar de luchtweerstand en daarmee het brandstofverbruik minder is. Een ander voordeel is dat er in de stratosfeer nog
ruimte is om toenemend vliegverkeer op te vangen. Onderzocht wordt of de realisatie in 2035 mogelijk is.
Technieken die onderzocht worden in STRATOFLY zijn nu op TRL2-3 niveau. Aan het eind van het project zullen deze technieken op TRL4-niveau zijn. Het project richt zich onder meer op innovatieve hybride voortstuwingssystemen op basis van waterstof. Daarnaast zullen ook de milieueffecten geanalyseerd worden, zoals de
gevolgen van emissies voor de ozonlaag en het klimaat en lawaai. Ook zal onderzoek worden gedaan naar het
welzijn van de passagiers, op het gebied van comfort, bioritme en veiligheid.
Binnen dit project zal NLR metingen verrichten aan een supersone nozzle die aan de binnenkant bekleed is
met een akoestische liner. Voor deze nozzle zal gebruik gemaakt worden van metaal Additive Manufacturing.
Deze technologie wordt toegepast omdat hiermee metalen producten gemaakt kunnen worden met complexe geometrie. Voor de inzet van Additive Manufacturing zal AVST zich achtereenvolgens richten op ontwerpen voor Additive Manufacturing, productie en nabewerking. Er zal binnen dit programma waardevolle
kennis opgebouwd worden op gebied van high performance metalen onderdelen met complexe geometrie.
Resultaten 2020

Verbeterde procesparameters zijn geselecteerd voor het 3D metaal printen van complexe
geometrieën de Nickel superlegering Inconel 718. Er zijn vortex generators en resonance
dampeners geprint voor toepassing in windtunneltesten.

Knelpunten 2020

Het optimaliseren van parameters is belangrijk omdat defecten kunnen resulteren in falen
van hoog belaste onderdelen. Niet destructieve inspectie van de onderdelen is niet eenvoudig, mede door de hoge dichtheid van Inconel 718

Wetensch. publicaties

-

K.2

Contribution to Composite Materials Handbook-17 (CMH-17)
Kennispartners: Boeing, Bombardier, AFRL, WSU
Relaties klanten en gebruikers: Fokker Landing Gear
NLR heeft (samen met Fokker Landing Gear) specifieke kennis ontwikkeld op het gebied van dikke composieten, met name wat betreft het gedrag onder invloed van impact (damage tolerance). Er wordt gewerkt om
deze informatie vast te leggen in het Composite Materials Handbook-17 (CMH-17) waarmee het als algemeen
erkend gedrag gezien wordt.
Het Composite Materials Handbook-17 (CMH-17) bevat informatie en richtlijnen voor het ontwerp en fabricage van composietonderdelen. Het hoofddoel is de standaardisatie van methodieken met betrekking tot ontwerp, testen, datareductie en rapportage van materiaaleigenschappen voor composietmaterialen. Het handboek geeft een overzicht van het gehele veld van composiettechnologie, een veld dat zich snel ontwikkelt en
verandert. Als gevolg hiervan verandert het document voortdurend, omdat secties worden toegevoegd of
aangepast om vooruitgang in de state-of-the-art te reflecteren.

Resultaten 2020

I.v.m. corona zijn er dit jaar geen meetings bijgewoond en is er ook geen bijdrage geleverd.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

K.3

SA-02 - Virtual Manufacturing Composites
Kennispartners: Stagiairs van universiteiten en hogescholen
Relaties klanten en gebruikers: Composietindustrie
In 2020 vindt er kennisopbouw op het gebied van virtual manufacturing voor composieten fabricage (VM)
plaats op twee vlakken. Ten eerste zal er kennis worden opgebouwd over het kunnen gebruiken van de PAMCOMPOSITES modules PAM-RTM en PAM-FORM. Deze twee modules vormen belangrijke schakels in het simuleren van fabricage processen op het gebied van harsinjectie en 3-D vervormen van vezelversterkingen. Op
het gebied van 3-D vervormen zullen ook nog alternatieven voor PAM-FORM worden bekeken, dit zijn Abaqus
en Catia CPD. Dit project heeft een belangrijke link met het kennisproject Thermische analyse van
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composieten omdat voor het uitvoeren van goede simulaties goede materiaal eigenschappen ingevoerd moeten worden.
Het tweede deel van het project is het verder ontwikkelen van het Paperless Documentation System (PDS)
wat gebruikt wordt bij de aanmaak van producten. Nieuwe functies zullen worden toegevoegd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Ook zal er een nieuwe database gemaakt worden waarin de materiaal data
verkregen uit bijvoorbeeld de thermische analyse opgeslagen kan worden. In de toekomst moet het mogelijk
zijn om de PDS database en de VM database te koppelen of integreren.
Het doel van dit onderzoeksprogramma is om te beoordelen hoe de huidige virtual manufacturing software
op NLR zo kan worden ingezet dat deze kan bijdragen aan meer kennis over de productie voordat deze daadwerkelijk is uitgevoerd. Hiermee kan de product kwaliteit verhoogd worden en is het mogelijk om kostbare
“trail and error” benaderingen te minimaliseren. Hiervoor zullen cases (simulaties) worden gedaan welke gebaseerd zijn op al bestaande processen en producten uit lopende op afgesloten projecten. In 2020 zal hiervoor het HECOLAG project gebruikt worden om test cases aan te leveren. De resultaten van de simulatie kunnen hierdoor worden vergeleken met het eindresultaat. Op deze manier wordt duidelijk wat de (on)mogelijkheden van de huidige software zijn en op welk gebied er eventueel nog verder onderzoek gedaan moet worden of waar verder geïnvesteerd moet worden op simulatiegebied.
Resultaten 2020

Vervormingssimulaties van een enkele laag weefsel op een halve bol en het uitvoeren van
fysieke vervormingstesten hiervan. Complexe vervormingssimulaties uitgevoerd op een
echt product met representatieve vorm en materialen. Kennisdeling op VM gebied tussen
AVST en AVCE. Workshop gevolgd door meerdere NLR medewerkers voor een materiaal
database systeem.

Knelpunten 2020

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. Betrouwbare materiaal data verkrijgen
is kostbaar en gevoelig voor fouten. Rekentijd van de simulaties groeit exponentieel met
verhoogde nauwkeurigheid.

Wetensch. publicaties

-

K.4

Horizon 2020: ACASIAS (zie ook E.17, sectie 5.5.4)
Kennispartners: DLR (Duitsland), VZLU (Tsjechië), CIMNE (Spanje)
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker Aerostructures (NL), GKN Fokker Elmo (NL), IMST (Duitsland), INVENT (Duitsland), EVEKTOR (Tsjechië), TRACKWISE (Engeland) en L-Up (Frankrijk)
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 motorconcepten 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
vliegtuig structuren met multifunctionele mogelijkheden. In het ACASIAS project wordt gewerkt aan vier innovatieve structuren:
•
Een composiet paneel met ortho-grid verstijving voor de integratie van Ku-band antenne tegels
ten behoeve van satelliet communicatie. 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 composietfabricageproces acceptabel blijven. Hierbij zullen antenneelementen in de structuur geïntegreerd worden om de aerodynamische prestaties van vliegtuigen te verbeteren.
•
Een rompwandpaneel met geïntegreerde sensoren, actuatoren en bedrading voor het verminderen van CROR cabine geluid.
•
Een winglet met een geïntegreerde VHF antenne op een flexibel Printed Circuit Board.
•
Een GLARE paneel met een geïntegreerde VHF-communicatie-slotantenne.
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Resultaten 2020

Het composieten rompwandpaneel werd door NLR gefabriceerd en getest op structurele
eigenschappen in de ROTOP testopstelling..

Figuur 5.11.2 - ACACIAS project: Antenna integration in orthogrid fuselage panel (Ku-band
SATCOM phased array anten

Figuur
5.11.3 - ACACIAS project:
ROTOP test setup with
ACASIAS panel
Knelpunten 2020

Door COVID-19 is vertraging ontstaan bij het uitvoeren van de ROTOP-testen

Wetensch. publicaties

Vanuit de projecten ACASIAS en STUNNING werd een conferentie European Conference
on Multifunctional Structures (EMuS2020) georganiseerd. Door NLR werden daarin een
aantal papers gepresenteerd waaronder:
• “Multifunctional Fuselage Demonstrator: Thermoplastic Composite Skin Manufacturing
Developments”, W.M. van den Brink, W.J. Vankan, J. de Kruijk, S.L. Veldman and R. Herrmann

K.5

Digital Twin concept for Industry 4.0
2019-2021
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -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.
Het onderzoek omvat het opzetten van een “real time” digitale representatie van een productie-unit en het
opstellen van simulatiemodellen van verschillende fabricagetechnieken (proces modellen). Door deze simulatiemodellen te koppelen en het beschikken over criteria voor kritieke procesparameters kan in combinatie
met Big Data algoritmes een digitale kopie (digital twin) van de werkelijkheid gemaakt worden. Hiermee
wordt het mogelijk 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. Vanwege deze digitalisering van productie units zal er efficiënter en met minder belasting voor het milieu worden geproduceerd.
Dit onderzoek is gestart in 2019 en heeft een looptijd van maximaal drie jaar. In het kader van dit onderzoek
is in 2019 een begin gemaakt met het opbouwen van de benodigde kennis voor het opzetten van een digital
twin in een geautomatiseerde composieten productie unit. Hiervoor is begonnen met het opzetten van een
digitaal real time model van een machine (de RTM harsinjectiemachine) die beschikbaar is binnen het
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Automated Composites Manufacturing Technology Centre van NLR. Om vertrouwd te raken met het digital
twin concept is in eerste instantie een twin opgezet waarmee een beperkt aantal (nog te bepalen) RTM proces parameters zal worden geregistreerd en gemodelleerd.
In 2020 zullen de eerste testen worden uitgevoerd met de digital twin. Hiervoor zullen de technologie demonstrators worden gebruikt die in het kader van het HECOLAG project zullen worden ontwikkeld. Op basis van
deze resultaten zullen verdere ontwikkelingen en of verbeteringen in de digital twin worden doorgevoerd.
Resultaten 2020

Succesvolle presentaties bij Machinebouw Online Kennisweek en voor Innovatiecluster
Noordoostpolder (ICNOP).
De eerste versie van de gebruikers interface die ook remote monitoring mogelijk maakt is
gerealiseerd.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

K.6

Thermische Analyse composieten
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, Airbus D&S Netherlands, Airborne
Opbouw van kennis op het gebied van diverse thermische analyse technieken ter ondersteuning van processimulaties en virtual manufacturing. Het project is gestart in 2019 en zal maximaal drie jaar duren.
Een steeds groter deel van de ontwikkeling van processen voor vliegtuigmaterialen wordt door middel van
simulatie uitgevoerd, hetgeen sneller en kostenbesparend werkt. Bovendien kan het aantal praktijktesten verminderd worden waardoor de belasting van het milieu in de ontwikkelingsfase verminderd wordt. Eén van de
belangrijkste aspecten bij simulaties is het beschikbaar hebben van alle kenmerken van het materiaalgedrag.
Voor composietmaterialen dienen deze vooral bepaald te worden met behulp van thermische analyse. De
huidige kennis van thermische analyse dient te worden uitgebreid met nieuwe/andere technieken. De bij NLR
beschikbare apparatuur zal worden ingezet voor het ontwikkelen van meetmethoden voor de benodigde parameters. Daarnaast zullen de mogelijkheden voor het uitbesteden van bepaalde metingen onderzocht worden. De benodigde kennis voor interpretatie van extern gegenereerde meetresultaten zal ontwikkeld worden.
Met de nieuwe kennis zal het mogelijk zijn om de juiste input data voor processimulaties en virtual manufacturing te genereren. Hiermee kan de (Nederlandse) maakindustrie nieuwe vliegtuigconstructies efficiënter
ontwikkelen (sneller, goedkoper, geringere CO 2-uitstoot).

Resultaten 2020

In 2020 is kennis ontwikkeld voor het uitvoeren van metingen middels Modulated DSC,
waarmee materialen met een complex thermisch gedrag kunnen worden gekarakteriseerd.
Met de viscositeitsmeter zijn experimenten uitgevoerd om te bepalen of dit apparaat ook
voor stijfheid/temperatuur metingen van vaste stoffen kan worden gebruikt. Met de ontwikkelde kennis is de scope van beide apparaten vergroot. Voor het nauwkeurig bepalen
van de uitzettingscoëfficiënt van samengestelde materialen wordt nog een toeleverancier
gezocht maar is ook gewerkt aan de ontwikkeling van een nauwkeurige meetmethode
(AVTH). Voor de bepaling van thermische eigenschappen met apparatuur die niet op het
NLR beschikbaar is, zoals warmtestroom metingen en polymerisatiekrimp metingen, is samenwerking gezocht met TNO-Petten en het Franse instituut Capacities. Deze testen zullen
echter pas in 2021 uitgevoerd worden.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

K.7

Horizon 2020: ARTEM
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -In ARTEM zal NLR onderzoek uitvoeren naar nieuwe liner concepten om toe te passen in UHBR (Ultra High Bipass Ratio) motoren. Het UHBR motor concept zal een grote verandering te weeg brengen met het oog op het
geluid en geluidsmaatregelen zoals liners. De nacelles worden groter, slanker, en korter. Echter, het geluidsspectrum zal zich bewegen naar de lagere frequenties waardoor er eigenlijk diepere liners nodig zijn. Die
ruimte is er echter niet dus zullen er compleet nieuwe concepten moeten worden bedacht en getest.
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Er zal sterk worden ingezet op de maaktechniek additive manufacturing en testtechnieken (FDF). De vrijheid
om met additive manufacturing complexe liner geometrieën te kunnen maken biedt de mogelijkheid om compleet nieuwe liner concepten te bedenken, maken en testen. Door meettechnieken te ontwikkelen voor de
FDF, gericht op de toekomstige UHBR vraagstukken zal de faciliteit commercieel aantrekkelijker worden om
door motor OEMs gebruikt te worden. Indien succesvol zal dit project de positie van NLR verstevigen op het
van liner testing, en een nieuwe markt aanboren voor additive manufacturing.
Er zal binnen dit programma kennis opgebouwd worden op gebied van de productie van akoestische componenten middels Metal Additive Manufacturing. Hierbij zal de focus liggen op lichte materialen, kleine wanddiktes, complexe inwendige geometrieën en kleine openingen. Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid zijn hierbij van groot belang. Metaal Additive Manufacturing gerelateerde specificaties worden eerst vastgelegd. Concepten worden gegenereerd en testen worden uitgevoerd op geprinte componenten om concepten te evalueren. Een detailontwerp wordt gemaakt op basis van geselecteerde concepten. Er worden grotere onderdelen
geprint in metaal waarop testen worden uitgevoerd door partners.
Resultaten 2020

Grote akoestische componenten zijn geprint met complexe interne geometrie waarop testen worden uitgevoerd.

Knelpunten 2020

Het is gebleken dat het uitdagend is om het metaalpoeder uit de holle geometrie te verwijderen. Het ontwerp zal aangepast worden voor volgende prototypes om dit makkelijker te
maken.

Wetensch. publicaties

-

K.8

Smart features for advanced wind tunnel models
Kennispartners: DNW, JPE
Relaties klanten en gebruikers: Windtunneloperators en hun klanten
Vergroten van de hoeveelheid data of de kwaliteit van de data welke tijdens een wind tunnel test vergaard
wordt.
Definiëren en onderzoeken op haalbaarheid van technologieën om de hoeveelheid data welke vergaard
wordt tijdens het uitvoeren van wind tunnel testen te vergroten of de kwaliteit van de data te verbeteren.
Dit komt tegemoet aan de wens van OEM’s om zo veel mogelijk data te vergaren binnen de kostbare windtunneltijd met als doel de innovatiecyclus kwalitatief te verbeteren en te versnellen.
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.

Resultaten 2020

Er is een prototype remote control ontwikkeld voor de aansturing van kleine ailerons. Tevens is een principe ontwerp gemaakt voor een remote control, geschikt voor cryogene
condities in samenwerking met JPE.
Er zijn werkprocessen ontwikkeld ten behoeve van het ontwerpen van balansen. Rekniveau
en maakbaarheid zijn meegenomen.
Er is een routine opgezet voor parameteroptimalisatie in het balansontwerp welke in eerste instantie toepassing vind op het ontwerpen van roterende balansen.
Voor de kalibratie zijn nieuwe scripts geschreven en is een eerste verkennend onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheid van een dynamische kalibratie.

Knelpunten 2020

De geplande deelname aan het internationale balansensymposium heeft geen doorgang
kunnen vinden wegens de Corona-pandemie

Wetensch. publicaties

-

K.9

Scaled testing of novel aircraft configurations and constructions
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Windtunneloperators en hun klanten
Onderzoek naar de geschaalde realisatie van nieuwe, concept configuraties en constructies zoals voorstuwingsprincipes, aeroelastische vervorming en methodieken ter bevordering van laminaire stroming.
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Dit draagt bij aan de realisatie van de maatschappelijke behoefte naar ontwikkeling van energiezuinigheid,
geluidsreductie en veiligheid. De specifieke onderwerpen richten zich onder andere op:
• alternatieve aandrijvingen en de locatie er van op of in het toestel, waaronder onderzoek naar elektrificering van de voortstuwing
• (dynamische) vervormingen van onderdelen van het toestel als gevolg van het streven naar steeds
lichtere constructies ten opzichte van de belasting,
• de beïnvloeding van de stroming ten bate van geluidsreductie en energiezuinigheid
Resultaten 2020

Er is onderzoek gedaan naar de implicaties van het doel om de luchtvaart te vergroenen.
Er zijn voorstellen geschreven voor elektrisch aangedreven windtunnelmodellen en er is ingeschreven voor deelname aan het maken van een demonstrator drone op waterstof.
Voor de komende Europese call(s) zijn teksten aangeleverd welke meegenomen zijn in de
voorbereidingen van consortia.
Kennis met betrekking tot aeroelastisch ontwerpen wordt verzameld aan de hand van
meerdere uitgevoerde werkzaamheden. Dit gaat van belang zijn voor de te verwachten
zeer dunne/slanke constructies welke hun toepassing gaan vinden in de drang naar vergroening.
Ter aanvulling hierop is een systeem ontwikkeld en toegepast voor de connectie van zeer
dunnen stuurvlakken waarbij tevens meetsignalen overgedragen dienen te worden.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

K.10

Fast track wind tunnel model manufacturing
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Windtunneloperators en hun klanten
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. Tevens versnelt het de innovatiecyclus naar een efficiëntere, stillere en veiligere lucht- en ruimtevaart.
Om de doorlooptijden te verkorten en daarmee de OEM’s naar Nederland te trekken is onderzoek nodig naar
ontwerp- en aanmaakprincipes.
Te denken valt hier onder anderen aan:
• het vergroten van de hoeveelheid werk welke parallel verzet kan worden,
• het gebruiken van alternatieve productiemethoden zoals 3D printtechnieken in verschillende materialen,
vonkbewerkingen en combinaties van bewerkingsprocessen zoals gieten in geprinte verloren was mallen,
• het versnellen van de geometrische inspectie door combinaties van CMM metingen en 3D scannen,
• het slimmer omgaan met configuratiewisselingen
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Resultaten 2020

Er wordt vaker onbemand door geproduceerd, mede door de komst van een draadvonkmachine.
Er zijn vorderingen gemaakt op het ontwerpen van balansen met het doel deze in de toekomst te gaan printen. Materiaalkwalificaties zijn uitgevoerd en eerste resultaten zijn
hoopgevend. Tevens blijkt het mogelijk om ontwerpen, wanneer het product geprint kan
worden, te tunen naar gewenste eigenschappen, zoals een onafhankelijkheid van de output in relatie tot de rotatiesnelheid van roterende balansen. Deze eigenschappen zijn niet
bereikbaar met conventioneel geproduceerde balansen.
Er zijn goede resultaten bereikt met het wisselen van zeer dunne modeldelen waarbij de
koppeling tussen meetdelen intrinsiek tot stand komt.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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5.12 L - Testen en evalueren van constructies

Figuur 5.12.1 - “AVE-3D”optisch meten van verplaatsingen (en afgeleid daarvan dus rekken). Eenmaal gekalibreerd zijn
de kosten per rek-punt verwaarloosbaar. Het gebruik van rekstroken is per rekstrook zeg €100,-. Bij grotere aantallen is
de AVE-3D dus goedkoper. Technisch zijn grotere nauwkeurigheden voor de optische methode standaard. Beperkingen
zijn vaak gerelateerd aan “line off sight”

5.12.1 Maatschappelijke context
Het testen en evalueren van materialen en constructies is strategisch onderdeel van zowel materiaalonderzoek, als
van certificatie van materialen en constructies binnen de lucht- en ruimtevaart. In beginstadia van ontwikkelingen binnen de lucht- en ruimtevaart, bezorgt dit kennisgebied Nederland de capability om de basisgegevens van nieuwe materialen en validatie van eigen ontwerpmethodieken te ontsluiten.
In een verder gevorderd stadium van ontwikkeling bezorgt dit kennisgebied Nederland de capability om materialen en
constructies te certificeren, opdat het daadwerkelijk in gebruik mag worden genomen. Met dit kennisgebied geeft NLR
invulling aan de maatschappelijke behoefte naar efficiëntere en veiligere lucht- en ruimtevaart, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor een eigen onafhankelijke capability daartoe.

5.12.2 Aanpak van het onderzoek
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
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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 NLR researchcapaciteit 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
nieuwe in het kennisgebied “Vliegtuigmaterialen” 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);

•

Het onderzoeken van nieuwe verwerkingstechnieken voor metalen zoals “selective” laser sintering en
Directed Energy Deposition;

•

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor self healing materialen;

•

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 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 "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. Specifieke aandachtsgebieden die de komende jaren aan bod zullen
komen zijn:
1.

volledig numeriek beschreven test procedures, opdat uitvoering (vol-) automatisch geschiet en traceerbaarheid en nauwkeurigheid intrinsiek digitaal beschikbaar zijn.

2.

digitalisering sensortechnieken, opdat geometrie en test-responsie, snel en eenduidig in een geautomatiseerd proces kunnen worden bepaald.
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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. Specifieke
aandachtsgebieden die de komende jaren aan bod zullen komen zijn:
1.

Nieuwe NDO inspectietechnieken toepasbaar maken voor de MRO- en maakindustrie, waardoor voorheen nauwelijks te detecteren defecten opgespoord kunnen worden, dan wel inspectietijden drastisch
verminderen.

2.

Testgrenzen oprekken, zodat nieuwe, vaak gecombineerde, testmogelijkheden ontstaan, zoals testen in
in-situ verzadigde toestand onder hoge temperatuur of cryogeen testen van full scale test-applicaties.

L3 => Dat er een testvraag is betekent dat de klant behoefte heeft aan:
•

geaccepteerd bewijs;

•

zekerheid vooraf;

•

traceerbaarheid van invloeden;

•

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. Specifieke aandachtsgebieden die de komende jaren
aan bod zullen komen zijn:
1.

rapportage richting certificerende instantie, waarbij de testdata dus zodanig gepresenteerd wordt dat de
rapportage tot certificatie leidt.

In hoofdstuk 5.12.4 – Onderzoeksprojecten wordt in meer detail op deze onderwerpen en projecten ingegaan.

5.12.3 Impact
Met de onderzoeksresultaten uit het kennisgebied Testen en evalueren van constructies draagt NLR bij aan de maatschappelijke vragen naar efficiëntere en schonere luchtvaart en naar het verhogen van de veiligheid. Zonder de invulling van deze maatschappelijke vragen zal de nog immer toenemende behoefte van de mens om te reizen niet
duurzaam ingevuld kunnen worden.
De activiteiten van NLR binnen dit kennisgebied leveren significante input aan de innovatiecyclus van de vliegtuigfabrikanten. Door het betrekken van het Nederlandse bedrijfsleven leveren de activiteiten daarnaast kansen op economische groei binnen Nederland.

5.12.4 Onderzoeksprojecten
L.1

Metal Additive Manufacturing
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Relaties met industriële NL partijen (Shell, Mokveld, Aeronamic, Thales en internationale partijen Patria, BeaM, Oerlikon, Aerosud, TAI
Metal additive manufacturing is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 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 proces kwalificatie en product certificatie en moeten er ontwerp methodieken worden ontwikkeld.
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In het project zal de focus liggen op de L-PBF (Poederbed) en DED (Direct Energy Deposition) processen. Voor
deze processen zullen de procesparameters geoptimaliseerd worden en zullen monitoring & control systemen
geïmplementeerd worden. Daarnaast zullen er ontwerp en simulatie methodieken onderzocht worden waarmee optimaal gebruik kan worden van de mogelijkheden die de AM processen bieden.
Resultaten 2020

In 2020 is de Direct Energy Deposition (DED) faciliteit geïnstalleerd (BeAM Modulo 400) en
zijn de operators opgeleid. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het verder ontwikkelen
van de kennis op het gebied van “metal AM” bij het NLR. Met de DED technologie kunnen
grotere onderdelen aangemaakt worden en is het ook mogelijk om onderdelen te repareren.
Naast de DED activiteiten is onderzoek gedaan aan het optimaliseren van de process parameters voor het poederbed proces en de invloed van de geometrie op de materiaaleigenschappen.
In nauwe samenwerking met de partners zijn de, te onderzoeken, materialen geselecteerd
en is en testprogramma opgesteld welke in 2021 uitgevoerd gaat worden. Door partner
Oerlikon zal een nieuw Ti64 poeder geleverd worden met een fijnere korrelgrootte als het
traditionele poeder. Dit materiaal, het traditionele poeder in Inconel 718 poeder zal door
het NLR en enkele projectpartners gebruikt gaan worden om met het poederbed proces
proefstukken te maken. Van al deze proefstukken zullen de statische en vermoeiings (S/N
curve) eigenschappen bepaalt gaan worden. Verder zijn stappen gezet in de thermische simulatie van het bouwproces waardoor beter voorspeld kan worden of de eigenschappen
van het onderdeel negatief beïnvloed worden door oververhitting dan wel een te snelle afkoeling. Uiteindelijk doel van deze simulatie is om voorafgaand aan het printproces de optimale parameters en positie van de ondersteunende structuur te bepalen afhankelijk van de
geometrie van het onderdeel.
Verder is een start gemaakt met het verwerken van de Melt Pool Monitoring (MPM) data
van het poederbed proces waardoor inzicht verkregen wordt in het verloop van het printproces en eventuele (MPM) afwijkingen gecorreleerd kunnen worden aan defecten in het
aangemaakte product.
In 2020 zijn twee voortgangsvergadering gehouden met de partners waarbij de werkzaamheden gepresenteerd zijn.

Knelpunten 2020

Vertraging bij het installeren en in gebruik nemen van de DED faciliteit ten gevolge van reisbeperkingen van de BeAM medewerkers door de Corona uitbraak.

Wetensch. publicaties

-

L.2

Corrosiemodellering
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
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.
In 2020 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. Input met betrekking tot omgevingscondities zal
verkregen worden uit sensoren die op enkele van de marine helikopters en schepen gemonteerd zijn. Het
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onderzoek maakt het mogelijk de corrosiesnelheid in constructiedetails van militaire systemen te berekenen
onder operationele omstandigheden.
Resultaten 2020

Het model met als inputs temperatuur, relatieve vochtigheid en solution resistance is voor
twee regimes inzetbaar: 1. buiten exposure en 2. binnen en helikopter exposure. Met het
ontwikkelde model is er een redelijk goede inschatting te maken van de optredende corrosiesnelheid zonder een corrosiemeting uit te voeren. Werkelijk optredende corrosie ten gevolge van lokale invloeden zoals verschil in zuurstofconcentratie, galvanische koppeling,
vervuiling, etc. is lastig te voorspellen. Hiervoor blijven corrosie inspecties noodzakelijk. De
voorspelde corrosiviteit kan echter wel gebruikt worden om deze inspecties zo efficiënt
mogelijk in te plannen.
Bij het modelleren is de ISO definitie van time of wetness uitgebreid naar een time of wetness en time of semi wetness. De time of semi wetness is van toepassing voor de datapunten die niet als droog, maar ook niet als nat beschouwd mogen worden. In de ISO definitie
telden deze datapunten niet mee in de voorspelling van massareductie ten gevolge van
corrosie, wat in veel gevallen leidde tot een onderschatting van de werkelijke hoeveelheid
corrosie.

Knelpunten 2020

De meetdata is afkomstig van specifieke locaties in NH90 helikopters. De werkelijke omgevingscondities kunnen van plek tot plek verschillen, waardoor er alleen een globale indicatie van de corrosiviteit voorspeld kan worden.

Wetensch. publicaties

-

L.3

3-D printen van hoogwaardige vezelversterkte polymeren en polymeer gevulde metalen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Ultimaker, miniFactory en CEAD.
Printen van polymeren heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ook het printen van
hoogwaardige polymeren zoals PEKK en PEEK met vezelversterkingen is steeds meer in opkomst. Dit komt onder andere vanwege de grote vormvrijheid die met 3-D printen kan worden gerealiseerd maar ook omdat 3-D
printen een zeer efficiënte manier van fabriceren is waarbij erg weinig afval wordt geproduceerd. Omdat het
nu ook mogelijk wordt om met hoogwaardige polymeren te printen, worden deze materialen en 3-D printen
ook interessant voor bepaalde toepassingen binnen de lucht- en ruimtevaart. Ook het printen van polymeergevulde metalen is in opkomst. Na het printen kan het polymeer uit het metaal worden verwijderd (chemisch)
en kan het metaal via een sintering verder worden afgewerkt. Een erg interessante manier om zeer efficiënte
lichtgewicht structuren te produceren.
In het kader van dit project zal kennis worden opgebouwd over het printen van hoogwaardige vezelversterkte
polymeren en met polymeer gevulde metalen. Proces parameters en mechanische eigenschappen zullen worden bepaald.
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Resultaten 2020

Op het gebied van FFF is een parameter database opgebouwd voor o.a. vezel versterkt
PEEK, PEKK en PEI met behulp een proces monitoring systeem. Dit "state of the art" systeem meet gedurende het printen condities als temperatuur, luchtvochtigheid, printposities en snelheid. Daarnaast is een database opgebouwd met het printen van metaal, waaronder RVS 316L en 17-4PH. Korte koolstofvezels en glasvezels in hoogwaardige polymeren
hebben een positief effect op de mechanische sterkte en minimaliseren de krimp die optreed na het afkoelen van het materiaal. Zonder vezels kan een maximale treksterkte van
140Mpa worden bereikt, met vezels tot 200Mpa. Polymeer gevulde metalen behalen na
sinteren daarentegen een maximale treksterkte van 560Mpa voor RVS 316L en 880Mpa
voor 17-4PH. Verder is er onderzoek gedaan naar het printen van hoogwaardige mallen
met FGF voor autoclaaf applicaties. Materialen als PEI en PEKK zijn daarbij succesvol getest
tot gebruikstemperaturen van 180 graden Celsius.

Knelpunten 2020

Er is vastgesteld dat de printrichting en printstrategie de meeste invloed hebben op de mechanische sterkte van het materiaal. Zo is de sterkte tot 50% lager in de Z richting. Thermische analyse en extra onderzoek naar verschillende temperatuurcondities is nodig om deze
verbinding tussen lagen te optimaliseren. Bij het printen van polymeer gevuld metaal vindt
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ontmenging plaats in de nozzle tussen metaaldeeltjes en het polymeer, dit zorgt voor extra
porositeit in het materiaal. Onderzoek is nodig om ontmenging tot een minimum te beperken. Bij onderzoek naar het printen van autoclaafmallen is gebleken dat vervormingen van
het materiaal optreden. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen wat invloed van warmtebehandelingen, vezelpercentage en printstrategie is op deze vervormingen.
Wetensch. Publicaties
L.4

-

Krimpspanningen in composieten
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Door de ontwikkelingen op het gebied van harsinjectietechnieken en pre-form technieken voor vezelversterkingen wordt het mogelijk om titaan smeedstukken te vervangen door dikwandige composiet onderdelen.
Hiermee worden gewichtsbesparingen gerealiseerd waardoor brandstofverbruik van vliegtuigen en helikopters naar beneden kan gaan en CO2 uitstoot zal reduceren. Echter, tijdens uitharding van dikwandige composieten kunnen krimpscheuren ontstaan die nadelig kunnen zijn op de levensduur van deze composieten onderdelen. Krimpscheuren zijn te verminderen indien hier in het malontwerp rekening mee wordt gehouden.
Ook kunnen krimpscheuren worden verminderd of zelfs voorkomen als een juiste warmteverdeling en warmtehuishouding in het composieten product wordt gerealiseerd tijdens uitharding.
In het kader van dit project zal kennis worden opgebouwd op het gebied van het ontwikkelen van warmtemodellen en uithardingsmodellen voor thermohardende hars systemen in combinatie met verschillende vezelversterkingen.

Resultaten 2020

Geen activiteiten

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.5

Hoge Temperatuur Testen (HTT)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Dit jaar zal worden beslist of de faciliteit wordt opgeheven, of dat deze wordt gecontinueerd. In geval van
continuering zal ook worden aangegeven hoe.

Resultaten 2020

De finale beslissing is gevallen. Deze faciliteiten worden ontmanteld. Bruikbare onderdelen
worden hergebruikt (compressoren kleppen, ATEX delen). Bijzondere zaken met blijvende
waarde (schoorsteen) worden opgeslagen. Overige zaken worden afgevoerd.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.6

Vacuüm Temperatuur Testen (Torvac)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Er worden, naast project gebonden ontwikkelingen, geen verdere ontwikkelingen voorzien. De nieuw aangeschaft DED-machine kan vooralsnog prima vooruit met de bestaande TorVac.

Resultaten 2020

Faciliteit heeft naar behoren gedraaid. Geen ontwikkeling toegepast, ook niet nodig geweest.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.7
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Materiaal- en SchadeOnderzoek (MSO)
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Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Het eigenwerk zal hoofdzakelijk bestaan uit het up to date houden van de MSO, een aanzet tot nieuwe technieken en het borgen van de kwaliteit middels procedures, in samenwerking met de industrie.
Om marktconform te blijven werken op het gebied van het materiaalkundig (MSO/SEM) onderzoek moeten
we ons de volgende vragen stellen:
• Wat voor technieken hebben we in huis
• Wat voor technieken hebben soort gelijk instituten als het NLR is huis
• Welke technieken c.q. welke richtingen willen we op met het materiaalkundig onderzoek.
• Welke kwaliteitsborging heb je nodig, en hoe deze te onderbouwen.
Resultaten 2020

Geen onderzoekswerk op verricht. Bestaande capaciteit voornamelijk gestoken in opleiding
nieuwe medewerker.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.8

Scanning Elektronen Microscopie (SEM)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Ondersteuning specifieke microscoop technieken
Ondersteuning voor specifieke meet problemen op het gebied van de SEM en analyse technieken. Enkele aandachtspunten hierbij zijn:
• Aanbrengen van patronen met behulp van de GIS voor het meten van lokale vervorming tijdens een micromechanische test en het vastleggen van de procedure voor het aanbrengen van patronen om micro schaal.
• Uitbreiden van de mogelijkheden tot micro-mechanisch testwerk. Hierbij wordt ook sterk een koppeling nagestreefd met het valideren van een rekenmodel van het testobject in de micromechanica testopstelling.

Resultaten 2020

De doelstellingen voor het eigenwerkprogramma over 2020 waren:
• Het verder ontwikkelen van een dynamische micro-mechanische test module voor het
uitvoeren van mechanische testen in onder andere de Scanning Elektron Microscope
(SEM). Dit met het onderliggende doel om de diverse knelpunten uit het eerder onderzoek op te lossen.
• De ontwikkeling is een vervolg op de werkzaamheden die in 2019 gestart waren, zie TR2019-072.
• Begeleiding van een student voor de verdere ontwikkeling van de test module
Behaalde resultaten over 2020:
• Voor de verder ontwikkeling van de test module is in 2020 een bachelor student van de
Universiteit Twente aangetrokken. Deze had als opdracht de test module verder te ontwikkelen dit aan de hand van de verkregen resultaten vermeld in TR-2019-072.
• Na het termijn van de student is er een her-opwerp van de dynamische test module
verkregen.

Knelpunten 2020

Bij het herontwerp kwamen de navolgende knelpunten naar voren:
• De inklemming van het proefstuk en het ontwerp van de inklemming zelf
• Het meten van de belasting
• Het verkrijgen van trillingen in de SEM De begeleiding op afstand en het termijn van
drie maanden was niet optimaal voor het verkrijgen van een bruikbaar ontwerp. Tijdens
de termijn is er relatief veel tijd besteed aan de verplichte onderwerpen voor de Universiteit.

Wetensch. publicaties

-

L.9
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Niet-Destructief Onderzoek (C-scan)
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Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Kennisopbouw Computer Tomografie(CT), Laser Ultra Sonics (LUT), shearografie (SH) en Thermograpy (TH).
Doelstellingen:
Bij de inspecties van het NLR zijn er een aantal probleemgebieden zoals de inspectie van complexe, dikwandige 3D composieten (dikteovergangen, radiusgebieden, 3D vezelstructuren) of snelle inspecties van grote
oppervlakken. Momenteel worden deze inspecties uitgevoerd met de ultrasoon C-scan techniek. Dit eigenwerkprogramma heeft tot doel om de mogelijkheden te onderzoeken of alternatieven (CT, LUT,SH, TH) een
bijdrage kunnen leveren om tot een totaal NDO oplossing te komen. De volgende doelstellingen zijn te identificeren:
• Ervaring opdoen met het uitbesteden van CT/LUT/SH/TH-scan inspecties
• Beschikken over relevante alternatieve-scan data sets voor een betere onderbouwing welke defect groottes
betrouwbaar gevonden kunnen worden (voids/delaminaties)
• CT/LUT/SH/TH-scan data gebruiken als onderbouwing voor ultrasoon data, bijvoorbeeld de relatie voidsgehalte versus demping ultrasoonbundel.
• Meer hands-on ervaring opdoen met het Avizo fire pakket.
Kennisopbouw Dynamic Depth Focussing (DDF)
Dynamic Depth Focussing (DDF) is een programmeerbare real-time aanpassing van de array (focussering) van
de taster gebaseerd op het terug ontvangen signaal. Hierdoor ontstaat er een dynamisch focus over de dikte
van het te inspecteren materiaal, resulterend in een verbeterde axiale en laterale resolutie. Ook is er een verbetering te verwachten in de signaal-ruis verhouding. DDF wordt bereikt door de delay, gain en excitatie van
elk element als functie van looptijd te optimaliseren. DDF kan de inspectie resultaten verbeteren bij relatief
dikke composiet producten.
Doelstellingen:
• Beter theoretisch begrip hoe DDF werkt
• Ervaring op doen met DFF op dikke composieten (>20mm)
• Eventuele verbeterde axiale en laterale resolutie kwantificeren
Resultaten 2020

Kennisopbouw heeft plaats gevonden binnen strategische ambities en onderzoeksprojecten. Binnen dit project geen activiteiten ontplooid dit jaar.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.10

Rapid Decompression Facility (RDF)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Er worden alleen enkele projectgebonden ontwikkelingen voorzien voor de RDF.

Resultaten 2020

Er zijn enkele kleine modificaties aan de faciliteit doorgevoerd op projectbasis. Betreft uitbreiding van aan te sturen en te monitoren sensoren binnenin de RDF.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.11

Statische banken
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -De flexibele standaardisatie van testnormen en programma's met opties voor de testbanken wordt verder
vervolgd. Alle testen die “conform” een norm worden uitgevoerd zullen op de gestandaardiseerde wijze moeten worden uitgevoerd. De reeds in gang gezette automatisering van meetdata processing/verwerking zal verder worden geïmplementeerd en uitgebreid naar alle testen die conform een norm uitgevoerd worden. Ontwikkelen van software welke de output van coupon testen in gewenst format (JSON) exporteert. In

202

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – KENNIS- EN FACILITEITENONTWIKKELING

aansluiting met gewenste ISO17025 certificatie betekent dit vaste werkinstructies met bijbehorende testbank-norm implementaties voor de onder ISO17025 vallende test normen evenals voor de niet onder
ISO17025 vallende test normen.
Resultaten 2020

Opvolging van de automatiserings-omgeving in KE-chain is voornamelijk binnen "Strategische Ambitie 2: Circulaire Luchtvaart" uitgevoerd.
Voor het MechLab van wezenlijk belang is de mogelijkheid zelf te kunnen kalibreren, en externe kalibratiecertificaten te kunnen evalueren. Met het oog op de opvolging van het
Hoofd "Krack-Lab" (RvA geaccrediteerd K042) is er naast de formele beschrijvingen van het
"Krack-Lab" een naslagwerk opgesteld, waarin tot in detail de handelingen en de achtergronden daarbij zijn vastgelegd. Dit zal in 2021 gebruikt worden als opleidingsdocument.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.12

Dynamische banken
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Standaardisatie van testnormen en programma's met opties voor de testbanken verder vervolgen. Dat wil
zeggen generieke normen die ook gecontroleerd zijn.
Evenals bij de gewenste ISO17025 certificatie voor coupon testen betekent dit vaste werkinstructies en bijbehorende testbank-norm implementaties daar waar mogelijk voor dynamische testen.

Resultaten 2020

Hoewel er enkele dynamische testnormen zijn opgesteld, zijn deze nog geen onderdeel van
het KE-chain omgeving. Deze omgeving moet eerst operationeel zijn en afdoende gevuld
met de statische beproevingen, voordat dynamische eraan toegevoegd worden. In 2021 zal
per direct voor een aantal testtypen, de statische werkwijze op basis van de KE-chain omgeving worden uitgevoerd, waarmee dan dus met de implementatie is begonnen.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

L.13

Meerassige Testopstellingen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Naast studie van literatuur en voorschriften is het van belang om contact te blijven houden met bestaande en
potentiele klanten aangaande certificatietesten. Welke ontwikkelingen vraagt de markt. Welke operationele
details zijn onder de maat en moeten beter.

Resultaten 2020

Kleppentester. Bij het testen van Full Scale Test-opstellingen waar gebruik wordt gemaakt
van hydrauliek en hierbij cilinders, moeten de cilinders ook aangestuurd worden. Om een
cilinder nauwkeurig aan te sturen is een servoklep nodig. Deze servoklep regelt hoe de olie
in een cilinder verdeeld wordt. Op dit moment is niet van alle servokleppen de status bekend. Het doel van de kleppentester is om aan de hand van gedefinieerde testen de status
van een servoklep vast te kunnen stellen. Dit is belangrijk om de servokleppen bedrijfszeker
op een cilinder te plaatsen en zo ook testoptelling in een testopstelling te gebruiken. De
ontwikkeling van de kleppen tester is gedaan door uit te zoeken welke parameters er belangrijk zijn om goed de status van een servoklep te bepalen en het opbouwen van een
kleppentester opstelling zodat er testen op gedaan kunnen worden.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.14

Geavanceerd beeldmeten ARAMIS
Kennispartners: --
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Relaties klanten en gebruikers: -Onder de Geavanceerd beeldmeten faciliteit vallen de 3D optische vervorming meetsystemen, zoals de ARAMIS, PONTOS, ATOS en Tritop systemen van AVTH. 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 rekken- en uit vlak verplaatsingen, zowel van (on)regelmatig aangebrachte patronen als markers (stickers).
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.
De zogenaamde AVE-3D-opstelling is hiervan de directe implementatie. Dit beeldmeetsysteem moet dit jaar
worden doorontwikkeld als een volautomatische rekmeter bij het mechanisch testen. The methodiekontwikkeling zit hem dus in de softwareontwikkeling voor integratie met de Instronbanken, afleiding van de performance/nauwkeurigheid van de optische metingen en de bijbehorende bewijsvoering van die performance/nauwkeurigheid.
Resultaten 2020

De AVE-3D camera als standard rekmeter op een statische Instron bank is operationeel gemaakt onder de "Strategische Ambitie 2; Circulaire Luchtvaart"

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.15

Testmethodenontwikkeling Algemeen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -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:
- Augemented reality i.c.m. NDO technieken
- Non Standard test technieken, zoals dat testen bij -55C
en de DCB-UBM ontwikkeling feitelijk ook waren.
- Online testing
- Virtual testing

Resultaten 2020

SPC
Ten behoeve van mogelijk testwerk op het gebied van Single Polymer Composites (SPC) is
er een verkennend experimenteel testprogramma uitgevoerd op samples van dit materiaal.
Er is hiermee kennis opgedaan voor dit bijzondere materiaal, hetgeen ook gelijk heeft tot
een serieuze opdracht.
Herontwerp Evonik Kruip & Fatigue
“Lessons learned” zijn toegepast in een update van het ontwerp. Hoofddoelen zijn om systeem robuuster te maken en uren van de operators omlaag te brengen. De bestaande problemen m.b.t. de uitlijning, lekkages en lange sleuteltijd zijn in acht genomen tijdens het
ontwerpen. Elk deel component is herzien en waar nodig aangepast. Definitief ontwerp zal
begin 2e 2021 kwartaal gerealiseerd worden.
NORSOK Loadcell
Om te voorkomen dat er een secundair krachten pad kan ontstaan tijdens een test, is het
noodzakelijk om de kracht zo dicht mogelijk bij het proefstuk te meten. Het definitieve ontwerp past in de huidige kruip en vermoeiingsopstellingen en is chemisch resistent. De eerste prototype NORSOK loadcell wordt in eerste kwartaal 2021 gerealiseerd.
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Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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L.16

Clean Sky 2-project: TItanium COmposite Adhesive JOints (TICOAJO)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Om toekomstige toepassingen van "Hybrid Laminar Flow" mogelijk te maken en commercieel implementeerbaar, is een concept bedacht van een titanium micro-geperforeerde huid verlijmd met een composiet binnenconstructie.
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 dependent" 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 DCB-UBM machine bij het NLR ontwikkeld.

Resultaten 2020

Dit project is reeds in 2019 afgerond.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.17

Clean Sky 2-project: Advanced Landing Gear Sensing and Monitoring (ALGeSMo)
Kennispartners: Technobis, Meggitt
Relaties klanten en gebruikers: -In het kader van dit onderzoeksprogramma wordt kennis opgebouwd voor het verbeteren van het onderhoud
aan civiele vliegtuigen. 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 komend jaar een testopstelling ontwikkelen waarin landingsgestellen met sensoren
kunnen worden gekalibreerd en statisch en dynamisch belast. NLR heeft een bijdrage geleverd aan het systeemontwerp en een testopstelling ontwikkeld en gebouwd waarin het gehele optische systeem uitgebreid in
is getest op een A320neo landingsgestel met statische en dynamische belastingen voor een temperatuurbereik van -55 tot 160 C.

Resultaten 2020
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Met de testopstelling is in 2020 een uitgebreide testcampagne uitgevoerd op een hoofdlandingsgestel (MLG) met twee geïnstalleerde sensoren die de rekresponsie meten op beide
wiellocaties. De drie belastingen en het remkoppel worden berekend uit de rekresponsie
door middel van een kalibratiematrix, bepaald op basis van kalibratietesten, op verschillende belastingsniveaus en temperaturen (verhoogd en koud). De resultaten van het optisch systeem zijn hierbij vergeleken met conventionele rek en temperatuursensoren.
Het systeem is verder getest met vluchtprofielen om de nauwkeurigheid onder een realistisch belastingspectrum te testen. Aan het einde zijn er tests met hoge belasting uitgevoerd
met een uitgebreide reeks limietbelastingen om het systeem onder extreme belastingen te
testen. Verder zijn er schok- en trillingsproeven uitgevoerd om de correcte werking van de
sensor te verifiëren tijdens en na blootstelling aan schokken en trillingen die optreden tijdens normale vliegtuigoperaties zoals taxiën, landen.
In totaal zijn drie sets prototypesensoren uitvoerig getest. Problemen die tijdens het testen
van elk prototype van sensorsets werden ontdekt, werden in de volgende sensor set verbeterd. De derde en laatste set sensoren presteert daarom het best. Alle testresultaten zijn
uitgebreid gerapporteerd.
Er is aangetoond dat het hele optische detectiesysteem goed werkt, zelfs bij hoge limietbelastingen, en dat nauwkeurige belastingen kunnen worden berekend uit de FBG-reacties
voor een realistisch vluchtprofiel over het hele temperatuurbereik.
Er werd een zeer goede correlatie verkregen tussen de ingebedde FBG's en extra op het oppervlak gemonteerde rekstrookjes, wat aantoont dat FBG's een geldige vervanging zijn voor
conventionele rekstrookjes.
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Figuur 5.12.2 - ALGeSMo full scale test rig

Knelpunten 2020

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. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd
in een verlenging van het project.

Wetensch. publicaties

-

L.18

Clean Sky 2-project: High cycle fatigue prediction methodology (HEGEL)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Nederlandse gebruikers A350 en B787
“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.”
In dit project wordt kennis opgedaan over de invloed van vochtigheid, temperatuur en (test)frequentie op de
levensduur van koolstofcomposiet materiaal.

Resultaten 2020

Dit project is reeds in 2019 afgerond.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.19

Waterstof infrastructuur
Kennispartners: CryoWorld
Relaties klanten en gebruikers: -Vanuit diverse afdelingen zijn er eind 2020 plannen gesmeed voor een NLR Waterstof project. Milestones
waarna wordt gestreefd zijn:
• Eind 2021 vliegen met de HYDRA-2 op vloeibare waterstof met een conventionele tank
• Eind 2022 vliegen met de HYDRA-2 op vloeibare waterstof met een innovatieve composieten tank
AVTH is eind 2020 al begonnen met twee doelstellingen
1. Infrastructuur voor vloeibare waterstof realiseren
2. Materiaaltesten bij extreem lage temperaturen (20 K)

Resultaten 2020
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Kennisontwikkeling in de toepassing van (vloeibare) waterstof in de luchtvaart & circulaire economie, met als uitgangspunt het toepassen van de verkregen kennis in diverse
demonstraties aangaande (vloeibare) waterstof in o.a. drones. Uit deze kennis kwamen
concrete informatie en relaties voort aangaande de technische en wettelijk benodigdheden, die nodig zijn om vloeibare waterstof veilig op te slaan en te tanken naar andere opslagbehuizingen. Als vervolg hierop wordt deze kennis verder uitgebreid voor onder
meer het testen van materialen en constructies in extreme cryogene condities (-196 °C 263 °C), waarin waterstof randvoorwaarden heeft.
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Een eerste ontwerp van een speciaal voor LH2 gemodificeerd Dewarvat.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

L.20 Joint Industry Project (JIP) for unbonded flexible pipes
Kennispartners: --DNV-GL, Baker Hughes Energy Technology UK Limited, Equinor Energy AS, Evonik Resource
Efficiency GmbH, National Oilwell Varco Denmark I/S, TECHNIPFMC TECHNIP Npower, Victrex Manufacturing
Ltd
Relaties klanten en gebruikers: -The JIP project is founded in the scope of safe application and performance improvement of flexible pipes in
deep water applications. Here the use of composite materials allows to significantly decrease the suspended
weight in seawater and provides corrosion resistance in aggressive environments, see figure 1.
The objective of JIP is to establish standards for unbonded flexible pipes with layers of thermoplastic composites (TCP) and carbon fibre tensile armour wires, as a key reference for design, manufacturing and operation
stakeholders.

Figure 5.12.3 - Application of flexible pipes to transport hydrocarbon fluids in sub sea oil industry
The JIP projects tasks exist of
(1) Development of basic standards based on existing documentation,
(2) calibration of safety factors and
(3) additional activities such as cost effective testing, screening of environments for aging and end fitting analysis.
In 2020 a start is made with task 1 and all tasks are planned to be finalized in 2021.
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Resultaten 2020

In 2020 a commonly supported and reviewed FMECA Failure mode vs degradation overview
is finalized. The overview is applicable to conditions of manufacturing, installation and operational circumstances and acts as a basis for further workshop discussions in 2021.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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6 Faciliteiten als Vermogen - (Key Enabling Facilities)
In verband met het thema-overschrijdend karakter van het lange termijn Faciliteiten als Vermogen-onderzoek zijn
de onderzoeksprogramma’s gekoppeld aan de zeven test capabilities (faciliteitenclusters) van NLR, te weten:
M. Air Traffic System-simulatoren;
N. Vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten;
O. Laboratoriumvliegtuigen;
P.

Aerospace Systems-faciliteiten;

Q. Prototypefabricage- en testfaciliteiten;
R.

Aero- en engineering testfaciliteiten;

S.

Windtunnels.

Deze FaV-programma’s zijn niet gekoppeld aan een enkel thema en/of een enkele topsector.
In de hierna volgende secties worden samenvattingen van deze programma’s gegeven en worden de onderzoeksvoorstellen gepresenteerd in termen van de omschrijving van de FaV-programma’s.
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6.1

M - Air Traffic System-simulatoren

Figuur 6.1.1 - NARSIM Remote Tower opstelling

6.1.1

Maatschappelijke context

In het kader van de luchtruimherziening is het maatschappelijk van belang te komen tot een efficiënter gebruik van
het Nederlands luchtruim ten behoeve van alle lucht-ruimgebruikers en het zo veel als mogelijk beperken van de geluidsoverlast en de CO2-uitstoot. Door het ontwikkelen en inzetten van de Air Traffic System-simulatoren is het mogelijk alle korte- en lange termijn toepassingen en veranderingen in het Nederlandse (en Europese) luchtverkeersleidingssysteem op consequenties voor efficiëntie, veiligheid en milieu te onderzoeken en te valideren. De doelstelling
van het programma Air Traffic System-simulatoren is om faciliteiten beschikbaar te krijgen en te houden om met het
oog op efficiëntie, veiligheid en milieu, nieuwe concepten, procedures en tools voor verkeersleiding te ontwerpen,
prototypen, evalueren, valideren, demonstreren en te visualiseren.

6.1.2

De aanpak van het onderzoek

De Air Traffic Simulatoren van NLR betreffen NARSIM Radar, NARSIM Tower, NARSIM Remote 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 (bijv. tower luchtverkeersleiding), maar ook op geïntegreerde gate-togate 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 fasttime simulatiepakket worden simulaties uitgevoerd die variëren van gedetailleerde operaties op een luchthaven tot de volledige vluchtoperatie (gate-to-gate) en simulaties van bijvoorbeeld het volledige Europese luchtruim.
TRADEF is een ontwikkel- en validatieomgeving voor de toepassing van nieuwe algoritmen en nieuwe sensoren in bestaande surveillance tracking systemen (zoals ARTAS). Met behulp van TRADEF kunnen nieuwe typen sensoren, maar
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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 wordt gewerkt 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. Er wordt tevens gewerkt aan de mogelijkheid om remote simulaties te kunnen draaien.
Het AirTOp simulatiemodel wordt geactualiseerd en uitgebreid, zodat naast Schiphol ook alle regionale Nederlandse
luchthavens wordt 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.
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 m.b.t. deze tools.
In het programma wordt samengewerkt met TU Delft, DLR, LFV en Eurocontrol.

6.1.3

Impact

De werkzaamheden binnen dit programma dragen bij aan een efficiënter, veiliger en duurzamer gebruik van het luchtruim en luchthavens ten behoeve van alle gebruikers.

6.1.4

Onderzoeksprojecten

M.1 NARSIM
Kennispartners: LFV, DLR
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, IenW
Vergroten inzetbaarheid en flexibiliteit van NARSIM middels ontwikkeling van Remote-NARSIM, Mini-NARSIM,
Software Development Kits, PREPAIR scenario preparatie tool, Augmented Reality toepassingen en Speech Recognition.
Resultaten 2020

In 2020 niet vanuit FaV gelden aan gewerkt.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

M.2 AirTOp
Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: NACO
Met het oog op onderzoek voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim wordt het AirTOp simulatiemodel geactualiseerd en uitgebreid, zodat naast Schiphol ook alle regionale Nederlandse luchthavens en militaire
luchthavens beschikbaar zijn.
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Resultaten 2020

In 2020 niet vanuit FaV gelden aan gewerkt.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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M.3 TRADEF
Kennispartners: Eurocontrol
Relaties klanten en gebruikers: Comsoft, Eurocontrol
De TRADEF testomgeving wordt uitgebouwd om invulling te kunnen geven aan de verschillende ARTAS ontwikkel, industrialisatie en onderhoud projecten vanuit Eurocontrol en andere gebruikers.
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Resultaten 2020

In 2020 niet vanuit FaV gelden aan gewerkt.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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6.2

N - Missiesimulatiefaciliteiten en battlelab

Figuur 6.2.1 - F-35 CDT&E impression (unclassified)

6.2.1

Context

Simulaties zijn essentieel voor bijvoorbeeld de definitie van procedures, (cockpit)systemen, (militaire) operationele
inzet, koppeling van simulators, voor vraagstukken over 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 en Operator Performance. NLR beschikt daarom over simulatiefaciliteiten voor
zowel militaire als civiele platforms. Deze zijn uitgerust met tools om objectieve data te leveren over de prestatie van
het totale systeem, inclusief de menselijke operator.
De cockpitsimulator, de helikoptersimulator en de UAS-grondstationsimulator 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. De ontwikkeling van battlelabs neemt een steeds belangrijkere rol in de CD&E en trainingsconcepten van de verschillende landen, waaronder
Nederland. NLR gaat hierin mee met de ontwikkeling van een eigen NLR battlelab – een geïntegreerde omgeving
waarbinnen meerdere verschillende tactische en operationele elementen beproefd kunnen worden.
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6.2.2

Faciliteiten voor ondersteuning onderzoek

NLR beschikt over meerdere simulatiefaciliteiten die worden ingezet voor de verschillende onderzoeksprojecten. Het
gaat hier om het Battlelab, de gevechtsvliegtuigsimulator Fighter Four Ship (F4S), de helikoptersimulator HPS, de UASgrondstationsimulator MUST en de cockpitsimulator APERO.

6.2.3

Impact

Het Faciliteiten als Vermogen (FaV) project “Missie simulatie 2020” heeft tot doel om kennis op te bouwen over (het
ontwikkelen van) de faciliteiten en om de faciliteiten beter inzetbaar te maken voor toekomstige onderzoeksprojecten.

6.2.4

Projecten voor faciliteitontwikkeling

N.1 Missiesimulatie 2020
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK
De volgende activiteiten zullen worden ondernomen:
1. Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR): onderzoek naar nieuwe AR/VR-toepassingen en/of
tools.
2. F-35: vervolgonderzoek op welke wijze de F-35 Effects Based Simulator (EBS) is in te passen in de
NLR-onderzoekstructuur. Goed in kaart kunnen brengen hoe NLR en Defensie EBS willen gebruiken
en deze wensen vertalen naar een ontwerp van de simulator.
3. Smart Bandits – WEST: verdere ontwikkelingen met Smart Bandits binnen de WEST-omgeving, om
complexe Air-to-Air scenario’s door te rekenen.
Resultaten 2020

Ad 1. Er is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om het bestaande HPS- projectiesysteem te vervangen door XR- apparatuur.
Verder is de VR Days conferentie bezocht om op de hoogte te blijven van de stand van zaken op het gebied van AR/VR en hier is een verslag van gemaakt
Ad 2. Voor de F-35 CDEF simulator is gewerkt aan de evaluatie van de geleverde EBS simulatie software, om in kaart te brengen of deze de juiste functionaliteiten en fidelity heeft
voor de onderzoeksvragen die Defensie en NLR met de faciliteit uit willen voeren. De bevindingen hiervan worden ingebracht bij de ontwikkelaar, zodat de EBS verbeterd kan worden, en ook gebruikt bij het opstellen van de plannen voor fase 2 van de CDEF. Daarnaast is
er een ontwerp en prototype setup gemaakt van een medium fidelity cockpit setup, de ervaringen met deze setup zullen gebruikt worden om de gewenste hardware voor fase 2 van
CDEF te bepalen.
Ad 3. Er is een nieuwe library gemaakt om de missiledynamica en Dynamic Launch Zone berekeningen te kunnen simuleren en deze simulaties kunnen binnen de Smart Bandits omgeving real-time worden doorgerekend.
Verder is een herontwerp van de Smart Bandits besluitvormingstechniek onderzocht, gebaseerd op een generiek concept voor het uitvoeren van agent gedrag. Met dit nieuwe concept wordt Smart Bandits toekomstbestending gemaakt waarbij iedere besluitvormingstechniek op een generieke wijze geïntegreerd kan worden. Dit maakt het mogelijk om hybride architecturen te definiëren waarbij verschillende technieken naast elkaar kunnen
werken, waaronder state machines, machine learning of utility-based technieken. Er is een
conceptontwikkeling en implementatie van een prototype gemaakt.

Knelpunten 2020
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Door verlate levering van de EBS software zijn de projectactiviteiten later opgestart.
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Wetensch. publicaties

N.2

“Effective Behaviour Modelling for Computer Generated Forces” (Joost van Oijen, Armon
Toubman, Gerald Poppinga

NLR Battlelab Cerebro
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Het battlelab (genaamd Cerebro) is een samenwerking van verschillende afdelingen en er wordt ook vanuit
verschillende onderzoeksprojecten aan gewerkt. Zie hiervoor o.a. secties 5.7.4 en 6.4.4)
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Resultaten 2020

Een beschrijving van de Concept of Operations (CONOPS) voor Cerebro is vastgelegd in een
NLR rapport (NLR-TR-2020-134). Het CONOPS is bedoeld als praktisch toepasbare leidraad
voor toekomstige gebruikers van Cerebro om hen op weg te helpen invulling te geven aan
hun experiment. De belangrijkste voorziene activiteiten van Cerebro zijn in kaart gebracht.
Het betreft: (1) technisch onderzoek, (2) conceptontwikkeling, (3) experimenteel onderzoek, (4) test en evaluatie en (5) demonstratie. Voor elk van deze activiteiten is een stappenplan opgesteld. Deze CONOPS zijn toegespitst op het beantwoorden van air- en
spacepower vraagstukken in Cerebro.

Knelpunten 2020

Uitblijven van concrete Cerebro activiteiten door uitgestelde NLR investeringen.

Wetensch. publicaties

-
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6.3

O – Laboratoriumvliegtuigen

Figuur 6.3.1 - Micrograviteit onderzoek in NLR/TU-Delft Citation laboratoriumvliegtuig

6.3.1

Context

De Cessna Citation is het vliegtuig dat door NLR en TUD gezamenlijk wordt geopereerd en onderhouden ten behoeve
van onder zoek. In de afgelopen jaren is het vliegtuig ingezet in een zeer breed scale aan projecten. Antenne technologie, atmosferische metingen, fly-by-wire experimenten, nieuwe ATM concepten (self separation) etc. etc. Het vliegtuig
en de bijbehorende capability om het vliegtuig te modificeren voor specifieke onderzoeken, is een strategische asset
en is een laatste stap in de validatie keten op weg naar implementatie in de operatie.

6.3.2

Faciliteiten voor ondersteuning onderzoek

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).

6.3.3

Impact

Een specifiek inzetgebied van de Citation bestaat uit de inzet als platform voor metingen onder beperkte zwaartekracht. Met deze faciliteit wordt ook toegang verschaft voor experimenten die gedaan moeten worden op een beperkt budget. Het NLR maakt hiermee dus onderzoek mogelijk op breed gebied, b.v. medisch, maar ook in de ruimtevaart
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6.3.4
O.1

•
•

•
•

Projecten voor faciliteitontwikkeling
Microzwaartekracht flight director
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers:
Om de zwaartekracht nauwkeurig te kunnen vliegen / aanbieden aan klanten/gebruikers is het van belang
om een flight director voor de vliegers beschikbaar te hebben in het vliegtuig. Er is nu ervaring opgedaan met
guidance in z-richting. De guidance moet mogelijk uitgebreid worden voor de X-richting. Daarnaast zal de huidige AR bril vervangen moeten worden. De nieuwe bril moet aangesloten/ingeregeld worden. De volgende
activiteiten moeten in 2020 plaatsvinden
Verdere ontwikkeling van guidance op AR-bril voor de Pilot Flying, mogelijke koppeling met FTIS
Ontwikkeling guidance in longitudinale richting voor Pilot Not Flying op een cockpit display of andere nog te
ontwikkelen implementatie (cockpit-mounted tablet, aansturing bestaand FIS display). Vergt mogelijk RADOtraject
Testen op APERO
Test/demovluchten

Resultaten 2020

De guidance in de AR-bril is in Z-richting geoptimaliseerd, het is nu mogelijk om in rustige
lucht parabolen van 15 seconden te vliegen met een nauwkeurigheid van ± 0.02g.
Naast de AR-bril is head-down guidance gerealiseerd op een tablet via WiFi met FTIS gekoppeld (zie figuur voor guidance display zoals gepresenteerd op de tablet). In oktober
2020 hebben een aantal vluchten plaatsgevonden om de head-down guidance te evalueren, die blijkt tot dezelfde nauwkeurigheid in Z-richting te leiden als de AR-bril, met de toegevoegde mogelijkheid dat beide vliegers de guidance kunnen zien. Een voordeel daarvan
is dat de nauwkeurigheid in X-richting verhoogd kan worden doordat de Pilot-Not-Flying
de throttle-input kan doseren. In X-richting is een nauwkeurigheid van ±0.01g mogelijk.

Figuur 6.3.2 - Flight director voor microzwaartekracht vluchten
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Knelpunten 2020

Het is nog niet mogelijk om zowel AR-bril als head-down guidance tegelijkertijd, of afwisselend in één vlucht, te gebruiken: de koppeling tussen de AR-bril en FTIS is niet gerealiseerd. De AR-bril is niet heel comfortabel om langere tijd op te hebben, bedoeling was om
de AR-bril te vervangen door een lichtere bril maar het bleek dat er (nog) geen alternatief
is die significant lichter is en tevens de benodigde lichtopbrengst heeft.

Wetensch. publicaties

-
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6.4

P - Aerospace Systems Faciliteiten

Figure 6.4.1 - NLR VST faciliteit

6.4.1

Context

Vliegtuigen omvatten steeds grotere hoeveelheden avionica, voor alle soorten van toepassingen: navigatie, vliegtuigbesturing, standcontrole, regeling boordsystemen, keukenapparatuur, efficiënte voortstuwing, entertainment, etc.
Deze systemen, bestaande uit hardware en software, dienen te voldoen aan alle relevante eisen van luchtwaardigheid
en betrouwbaarheid. Dit vereist faciliteiten voor systeemontwikkeling, validatie en verificatie en test. Voor ruimtevaarttoepassingen is het aandeel van elektronische systemen nog veel groter.
Daarnaast is het in de context van Defensie belangrijk om te weten hoe de inzet van materieel in de praktijk verloopt
en hieraan in een gecontroleerde ruimte operationeel en experimenteel onderzoek te doen (Operations Research). Dit
vereist faciliteiten waarmee de experimenten veilig kunnen worden uitgevoerd.

6.4.2

Faciliteiten voor ondersteuning onderzoek

De Aerospace Systems faciliteitencluster bestaat uit vijf faciliteiten:
I.
Faciliteiten ten behoeve van vliegtuigsystemen;
II.
Avionica-ontwikkelings- en milieutestfaciliteiten;
III.
Military Operations Research Facilities;
IV.
Faciliteiten voor EM technologie en antennes;
V.
Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie.
I. Faciliteiten ten behoeve van vliegtuigsystemen, vliegproeven en certificatie
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
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gesteld door middel van de Aircraft Systems Engineering Faciliteit. Voor de uitvoering van metingen tijdens vliegproeven beschikt het NLR over de Flight Test Instrumentation (FTI). Dit instrumentarium, bestaande uit onder meer sensoren, en meet- en registratiesystemen wordt voortdurend aangepast aan nieuwe eisen, mogelijkheden en vragen uit de
markt.
Voor het ondersteunen van certificatie processen heeft NLR de Certificatie Management Applicatie ontwikkeld. Hiermee kunnen Design Engineers en Certification Verification Engineers de voortgang van het proces bewaken. De applicatie wordt regelmatig voorzien van een actuele database met standaarden en hulp documenten.
II. 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.
III. 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 InfraRed Countermeasure (DIRCM) System, Missile Warning Systems (MWS) en High Energy Laser (HEL) systemen is in 2018 het Optisch laboratorium op de locatie Amsterdam geopend. Daarnaast wordt de simulatieomgeving van het NLR Battlelab Cerebro verder uitgebreid en worden koppelingen
met bestaande NLR-faciliteiten tot stand gebracht.
IV. Faciliteiten voor EM technologie en antennes
V. Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie
Om uitvoering van activiteiten op het gebied van ruimtevaart mogelijk te maken is een aantal faciliteiten noodzakelijk.
Het betreft vooral ondersteuning van ontwerp, implementatie, test en verificatie, validatie en operatie.
De faciliteiten voor ontwikkeling van ruimtevaartsystemen omvatten gereedschappen voor ontwerp en gebruik van
ruimtevaartsystemen, een clean room voor samenbouw van (sub)systemen en apparatuur voor test van (sub)systemen en componenten.
De faciliteiten die de realisatie van ruimtevaartgebruik ondersteunen omvatten gereedschappen gerelateerd aan
aardobservatie en satellietnavigatie en variëren van simulatiegereedschappen tot analyseapparatuur voor data en
meetgegevens. Een belangrijk toepassingsdomein is het militaire Intelligence, Surveillance en Reconnaissance (ISR)proces.
De faciliteiten zijn als volgt gegroepeerd:
• faciliteiten voor navigatie;
• faciliteiten voor aardobservatie en ISR.
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6.4.3

Impact

Het kunnen beschikken over de faciliteiten maakt het mogelijk onderzoek en experimenten te doen op het gebied van
certificatie en luchtwaardigheid (veiligheid), productvalidatie (concurrentiepositie), en operationele en technologische kennis over militaire toepassingen en missies ((staats)veiligheid).
De ondersteuning met faciliteiten op het gebied van ruimtevaart (ontwerp, implementatie, test en verificatie, validatie
en operatie) biedt de Nederlandse industrie op dit gebied kansen om een goede concurrentiepositie te ontwikkelen.
Defensie kan met faciliteiten voor aardobservatie en ISR een goede uitgangspositie realiseren (veiligheid).

6.4.4

Projecten voor faciliteitontwikkeling

I. Faciliteiten ten behoeve van vliegtuigsystemen
P.1 Faciliteiten voor vliegproeven en certificatie
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: KLu, EC, EDA, DHC, NDMA, RDAF, BAF, PRTAF, Bundeswehr, GKN Fokker, Airbus
De instrumentatie om gegevens in het vliegtuig te registreren en daarna op de grond te analyseren veranderd
continue om up-to-date te blijven met de huidige stand van de techniek. Apparatuur verouderd en in gebruik
zijnde analyseapparatuur en software wordt niet langer ondersteund. Daarnaast is er steeds meer een vraag
naar kleinere, eenvoudige en non intrusive systemen voor (onbemande) vliegtuigen.
Voor het verwerken van data opgenomen tijdens vliegproeven wordt de bestaande software niet meer ondersteund door de leverancier. De afdeling ASTC heeft een eigen ontwikkeling opgestart voor een ASTC Data Processing Tool (ADAPT). Met deze ontwikkeling kan de afdeling snel inspelen op aanvullingen en wijzigingen in de
data recorders bestanden en zijn ook de output formats aan te passen naar de wensen van de gebruikers.
Daarnaast zullen er vernieuwingen plaatsvinden op het gebied van auto pilots voor onbemande vliegtuigen,
voor meteorologische metingen tijdens vliegproeven naast de startbaan en voor het registreren van beelden
van IP videocamera’s.
De nieuwe onderhoudslocatie van de Citation vraagt om het inrichten van onderhouds- en testfaciliteiten (o.a.
MOON VDL monitoring system) en gebruiksruimtes passend bij het ondersteunen en de inzet van vliegproefsystemen.
Om de certificatie van nieuwe of modificaties aan vliegtuigen en helikopter inclusief hun integratie beheerst uit
te voeren is in het verleden het CMA tool ontwikkeld. Behoeften bij andere gebruikers dan Ministerie van Defensie en NLR leidt tot verdere ontwikkeling inclusief licentiebeheer en vernieuwen. De huidige engine wordt
verlaten om een web based versie te ontwikkelen.
Resultaten 2020

Nieuw data acquisitie systeem van DTS, de SLICE6-AIR, is aangeschaft. Dit is een miniatuur
data acquistiesysteem wat simpel en snel te installeren is op locaties met
weinig ruimte.
Verdere update van de instrumentatie/apparatuur inventaris:
• Extra FTI data recorder (high speed), met Ethernet module
• DGPS system, direct ingezet voor MWS-HFI trail op ’t Harde
• Ethernet tester
• Nieuw meteo systeem, state-of-the-art ultrasonic anemometer
De eerste versie van ADAPT is uitgerold binnen de afdeling. O.a. vliegproefdata opgenomen in de Citation kan nu verwerkt worden d.m.v. NLR
ontwikkelde software.

Knelpunten 2020
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Er was meer behoefte aan vervanging en update van systemen dan beschikbaar budget
binnen de afdeling/divisie. Hierdoor zijn een aantal posten uitgesteld tot 2021.
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Wetensch. publicaties

-

P.2 NLR Drones
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: interne klanten
Drones vormen steeds meer een stuk gereedschap dat door het NLR wordt ingezet in diverse research projecten
en kennis experimenten, zo wordt onder meer gewerkt aan een scaled model voor flighttesten, het onderzoeken van nieuwe antenne concepten en C2 concepten voor toekomstige BVLOS operaties. Teneinde operators
klaar te stomen om deze (relatief grote) schaalmodellen te vliegen zal er intern naar opleidingscapaciteit op vergelijkbare drones worden gezocht, en waar nodig ontwikkelt.
Resultaten 2020

In 2020 is de laatste hand gelegd aan het vlieg klaar maken van de Mugin 4450. Dit toestel
zal worden ingezet in de vliegeropleiding voor SCALAiR. Het toestel is uitgerust met een
long range datalink en volledig operationeel grondstation met pilot seat. Deze opstelling is
grotendeels gelijk aan het grondstation van SCALAiR. De eerste vluchten zullen binnenkort
plaatsvinden.
Om de risico’s met het inregelen van de autopilot te verkleinen is een Software-In-TheLoop (SITL) simulatie omgeving gemaakt op basis van X-PLane. Met deze SITL opstelling is
het mogelijk om de procedures en instellingen voor de eerste vluchten te toetsen. Ook kan
de simulator worden gebruikt voor het oefenen van BVLOS vluchten.
Daarnaast is een tweede aanhanger aangeschaft die gebruikt kan worden ter ondersteuning van diverse drone activiteiten. De eerste “klant” zal het SCALAiR project zijn. Het
grondstation van SCALAiR wordt in de aanhanger gezet zodat een robuuste, betrouwbare
en mobiele opstelling mogelijk wordt gemaakt. In 2021 wordt deze definitief ingericht en in
gebruik genomen.
In 2020 is ook een verkenning voor het realiseren van een DFI (Drone Flight Inspectie) faciliteit afgerond.
De testfaciliteit voor het project ISABELLE wordt begin 2021 verwacht. Dit is een fixed wing
drone met een startgewicht van 60kg van Orange Aircraft, de OA60. Afgelopen jaar zijn de
voorbereidingen getroffen voor de afname vluchten en de installatie van de apparatuur
voor ISABELLE in het toestel.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

II. Avionica-ontwikkelings- en milieutestfaciliteiten
P.3 Faciliteit voor Instandhouding Meetapparatuur (FIM-lab)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Airbus/Safran, Intern NLR
Voor de FIM faciliteit wordt de berekening van de meetonzekerheden met de nieuwe kalibratiesoftware geautomatiseerd. De herleidbaarheid is dan ieder jaar direct actueel waarmee de claim in de scope kan worden aangetoond. Daarnaast zal een kalibratieopstelling voor het CleanSky2 project Sa2FIR worden ontwikkeld.
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Resultaten 2020

Het proces voor het berekenen en verwerken van de meetonzekerheidsdata is verder gestroomlijnd. De meetmethode voor de nanovolt meter is herzien en de berekeningen
hierop aangepast. Hierbij is meteen een check toegevoegd om te zien of een standaard bij
inzet aan de claim zoals vermeld in scope K038 voldoet. Door aanpassing in de scope is er
voor het genereren van weerstand een standaard toegevoegd waarvoor de meetonzekerheid op alle gekalibreerde meetpunten bepaald wordt.

Knelpunten 2020

Door het stilvallen van het CleanSky2 project Sa2FIR wegens Corona is er geen ontwikkeling
gedaan aan de kalibratieopstelling hiervoor. Dit schuift door naar 2021 als het project vervolgd wordt.

Wetensch. Publicaties

-
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P.4 Vibration and Shock Test (VST)-lab
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Het NLR bezit een aantal omgevingstestfaciliteiten (technisch milieu) die het complete spectrum afdekken
waaraan avionicasystemen moeten voldoen. Het Vibration and Shock Test (VST)-lab onderwerpt de avionica
aan de vibratie en schok spectra die voor de hardware van toepassing zijn in het vliegtuig of satelliet (lancering). Met name voor de laatste categorie groeit te marktvraag.
Het VST-lab kan momenteel geen val-schoktesten uitvoeren. Dit is van belangrijk onderdeel voor de kwalificatietesten van (kleine) satellieten die veelal met pyro-schokken te maken hebben tijdens de lancering. Voor
deze specifieke testen zal hardware aangeschaft moeten worden en de nodige kennis worden opgebouwd.
Voor klanten is het kunnen uitvoeren van dit soort schoktesten een primair criteria voor het al of niet uitvoeren
van overige testen bij de NLR omgevingstestfaciliteiten.
Resultaten 2020

In 2020 is gewerkt aan het ontwerp en het design van de pyro-shock test opstelling. Een
eerste opstelling is opgebouwd.

Knelpunten 2020

Verdere kennisopbouw d.m.v. experimentele testen met deze faciliteit dient verder uitgevoerd te worden.

Wetensch. publicaties

-

P.5 Electro Magnetic Compatibilty (EMC)-lab
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Het NLR bezit een aantal omgevingstestfaciliteiten (technisch milieu) die het complete spectrum afdekken
waaraan avionicasystemen moeten voldoen. Het Electro-Magnetic Compatibilty (EMC)-lab test avionicasystemen op gevoeligheid en emissie van elektromagnetische verschijnselen.
Het doel van de EMC testfaciliteit is om alle EMC testen volgens militaire - en civiele lucht-vaartstandaarden uit
te kunnen voeren. Dit vereist o.a. het continu up-to-date houden van de benodigde hardware, software tools
en documentatie volgens de (laatste versie van de) relevante normen.
De trends naar duurzamere luchtvaart zullen leiden tot meer elektrische systemen aan boord van het vliegtuig
(More Electric Aircraft). Verwacht wordt dat gedeeltelijk - of volledig elektrisch vliegen de komende jaren een
vlucht zal nemen. Dit zal leiden tot de behoefte aan vernieuwde eisen en normen op het gebied van EMC. Om
de klanten van het EMC lab de komende jaren van dienst te kunnen blijven zijn, zal hiervoor de benodigde kennis opgebouwd worden.
Resultaten 2020

Op het gebied van onderzoek en automatisering van EMC meetopstellingen is gewerkt aan
het ontwerp en simulatie van een Twin-T Notch filter t.b.v. de automatisering van AFCS testen volgens MIL-STD-461 en DO-160.
Er is tevens gewerkt aan de aansturing van - en softwareontwikkeling voor de Radiated Susteptibility testen m.b.v. de Reverberation Chamber m.b.v. een stagiaire.
Op het gebied van normen en standaarden is gewerkt aan de implementatie van hardware
en software voor verificatiemetingen MIL-STD-461F/G CE101, CE102, RE101, RE102, RS101,
RS103.

Knelpunten 2020

Test scripts voor aansturing van reverb chamber met bijbehorende ontwikkeling van postprocessing tools dient verder ontwikkeld te worden voordat deze faciliteit ingezet kan worden voor externe klanten.
I.v.m. capaciteitsgebrek is niet gewerkt aan EMC kennisopbouw specifiek voor elektrisch of
hybride vliegen

Wetensch. publicaties

-

P.6 Faciliteit voor Obsolescence Management
Kennispartners: 222
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Relaties klanten en gebruikers: 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 instandhouding in de komende jaren.
Resultaten 2020

De obsolescence faciliteit (software) is en wordt gebruikt bij de ontwikkeling van NLR
avionica ontwerpen, in combinatie met P7, als belangrijke stap in de avionica producten
welke gedurende vele jaren gebruikt worden en in stand moeten worden gehouden.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

P.7 Faciliteiten voor het realiseren van lucht- en ruimtewaardige elektronica
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Om certificeerbare avionicasystemen tegen aanvaardbare kosten en ontwikkeltijd te kunnen realiseren is de
Avionics Collaborative Engineering (ACE)-omgeving opgezet. Het NLR ontwikkelt missie- en vliegkritische systemen voor zowel militaire als civiele toepassing. Hierbij is het essentieel dat niet alleen het product voldoet
aan zijn eisen, maar dat ook de juiste werkwijze is gevolgd om te komen tot het product. De ACE faciliteit wordt
ingezet in avionica projecten zoals als ELECTRA, Constance en Scalair.
De ACE faciliteit zal actueel gehouden worden aan hedendaagse ontwerptechnieken, zoals model-based firmware/software ontwerpen, en voor het ontwerp van high-speed/RF elektronica.
Resultaten 2020

Er lopen momenteel meerdere Horizon 2020-projecten en proposals waarvoor de ACE omgeving nodig is. Zonder deze ontwikkelomgeving is het niet mogelijk aan dit soort ontwikkelingen mee te doen. In 2020 is de ACE omgeving aangevuld met de requirementstool Visure welke ingezet wordt in Constance & Electra projecten.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

P.8 Thermisch Vacuüm Laboratorium Faciliteiten & Tools
Kennispartners: GKN, Fokker ELMO
Relaties klanten en gebruikers: ISIS, Hyperion, Nedstack,
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 ruimtevaartindustrie te verbeteren en daarmee de kans op het verkrijgen van opdrachten te vergroten.
Voor 2020 is een aantal speerpunten gedefinieerd die in samenwerking met de betrokken partijen worden uitgewerkt:
1. Ten behoeve van het testen van Hydrogen Electric Powertrains heeft het NLR een nieuwe faciliteit,
THETA (=Testing of Hydrogen Electric Technologies for Aviation) ontwikkeld voor onderzoek naar waterstof-elektrische systemen voor de luchtvaart. De huidige faciliteit wordt uitgebreid met temperatuur en
humidity-control om vluchtcondities te kunnen simuleren. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden voor het testen van brandstofcellen met grotere vermogens (meer dan 5 kW).
2. Voor de ruimtekamer is het plan om de verouderde regeling te moderniseren op basis van National Instruments hardware en een LabView applicatie. Software van een nieuwe IR camera wordt ingepast in de
DAQ software.
Er wordt een kleine TV-kamer geschikt gemaakt voor CubeSat testen met een ronde interne shroud. Hiermee
wordt de capaciteit van de CubeSat vacuumtesten verdubbeld en de planning flexibeler.
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Fig 6.4.2 - Thermische Vaccum test op Cubesat
3. Er worden verbeteringen aangebracht in de software om thermische analyses van kleine satellieten te
doen. De software om temperatuurpredicties te doen van bekabeling voor lucht- en ruimtevaart toepassingen wordt een stap dichter bij kwalificatie gebracht.
Resultaten 2020

1. THETA is in 2020 gebruikt voor grondtesten voor het NLR waterstofdrone project HYDRADe hardware van het beveiligingssysteem is verbeterd en de besturingssoftware heeft een
upgrade gehad waarmee de faciliteit ingezet kan worden voor externe partijen zoals bijvoorbeeld AeroDelft.
2.De hardware modules voor de aansturing van de ruimtekamer zijn aangeschaft en de
Labview-software architectuur is gemaakt. De IR camera is operationeel.
3. Een kleine TV-kamer is opgezet en in gebruik genomen tijdens verschillende testen voor
de thermische karakterisatie van een 2U CubeSat.
4. De software voor thermische analyses, ESATAN, is in 2020 uitvoerig gebruikt in verschillende projecten, zoals de thermische karakterisatie van een 2U CubeSat, en de thermische
karakterisatie van een piezo-actuator die gebruikt wordt voor de repositionering van spiegels.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

III. Military Operations Research Facilities
P.9

Seeker Test Facility (STF)-modificaties
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
De hardware- en software-configuratie worden aangepast aan de eisen van de aankomende trials. Hiertoe
vinden er verbetering aan het systeem plaats, wordt extra functionaliteit toegevoegd en dient het complete
systeem voorafgaand aan de trial getest te worden.

Resultaten 2020

224

De STF is in 2020 gebruikt om DMO en de Multinational Multirole Tanker Transport Unit
(MMU) te ondersteunen bij de uitvoering van de DIRCM OT&E. Voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een flight test waarbij de Infrarood signatuur van de MRTT zou
worden bepaald. Tevens is met de STF deelgenomen aan een ground test waarbij laser eigenschappen van het laser DIRCM systeem zijn gemeten.
Daarnaast is voor een aantal seeker systemen aanvullend onderzoek verricht om deze functioneel aan te passen, waardoor deze systemen geopereerd kunnen worden in de STF.
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Figuur 6.4.3 - instrumentatie setup tijdens de MRTT ground test
Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

P.10

Electronic Counter Measure Test Facility (ETF)-modificaties
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
De hardware- en software-configuratie worden aangepast aan de eisen van de aankomende trials. Hiertoe
vinden er verbetering aan het systeem plaats, wordt extra functionaliteit toegevoegd en dient het complete
systeem getest te worden.

Resultaten 2020

De ETF is ingezet als ground-based radar dreigingssysteem tijdens de jaarlijkse TAC oefening die door DHC wordt georganiseerd. Dit jaar is deze gedurende drie weken in het
Duitse Fritlar georganiseerd.
Om niet enkel zicht te hebben op het platform in ‘track’ is de interface software naar het
ADS-B ontvangststation geüpgraded. Hierdoor is het mogelijk om op de nieuwe Windows
10 OS systemen real time civiel vliegverkeersinformatie te visualiseren op de ETF displays.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

P.11

Missile Warning System (MWS)-modificaties
Kennispartners:
Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
De hardware- en software-configuratie worden aangepast aan de eisen van de aankomende trials. Hiertoe
vinden er verbetering aan het systeem plaats, wordt extra functionaliteit toegevoegd en dient het complete
systeem getest te worden.
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Resultaten 2020

De hardware- en software-configuratie is aangepast aan de eisen van de nieuwe door DMO
aangeschafte MWS systemen, MWS upgrades en onderliggend detectie algoritmes. Er zijn
verbeteringen aan het systeem doorgevoerd en er is extra functionaliteit toegevoegd. Vervolgens is de complete testopstelling getest.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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P.12

Digital Research Radar
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO
Steeds meer defensieplatformen maken gebruik van geavanceerde digitale radars, zoals SAR radars. Om deze
toepassingen, en om AI in het Electronic Warfare domein, te kunnen waarderen en onderzoek te kunnen
doen naar gebruik en operationele inzet is het essentieel om te kunnen beschikken over een of meerdere
flexibele digital radars en/of jammers (hardware en software). Deze faciliteit is vereiste om de benodigde kennis te verkrijgen en tegenmaatregelen te ontwikkelen indien een tegenstander hier gebruik van maakt. In
2020 wordt een begin gemaakt met het uitwerken van de eisen voor dergelijke systemen,

Resultaten 2020

Geen, want geen financiering

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

P.13

Optisch Laboratorium
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV
De werkzaamheden richten zich op de doorontwikkeling van 3 onderzoeksfaciliteiten in 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) laboratorium. In 2019 is daar het Missile Warning System (MWS) laboratorium aan toegevoegd. Om de onderzoeksmogelijkheden uit te breiden zijn aanvullende investeringen nodig in de apparatuur, zoals optische spiegels en meetsystemen en lasers. Tevens
dient de documentatie met betrekking tot deze optische opstellingen te worden bijgewerkt.

Resultaten 2020

De target area van het HEL-lab is verbeterd. De verbeteringen bestaan o.a. uit een uitbreiding van de sensorenset om metingen uit te voeren aan het doel dat door de HEL beschenen wordt. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden om een grotere en betrouwbaardere dataset te verzamelen van een uitgebreidere variëteit aan doelen. De sensoren zijn geïntegreerd in de loggingssoftware van het HEL-lab, waardoor deze met het al bestaande systeem zijn aan te sturen. Ook is er een box geplaatst rondom de targetarea om de afzuiging
van de tijdens de experimenten vrijgekomen stoffen en gassen te verbeteren.
De faciliteit is in 2020 onder andere gebruikt voor onderzoek naar optische elementen en
het uitschakelen van een IR-camera met de HEL. Ook is een uitgebreide set aan kunststoffen getest om diepgaande kennis op te bouwen van het effect van een HEL op materialen
die veelvuldig voorkomen in, voor HEL interessante, targets zoals o.a. drones.
De DIRCM opstelling is verder geoptimaliseerd waardoor de laser vermogens op de targets
vergroot zijn. Tevens is een uitgebreide en gestandaardiseerde kalibratie van de opstelling
uitgevoerd volgens een NATO/STO/SCI-302 methode. Met deze kalibratie is het mogelijk
om testresultaten van de optische laboratoria van verschillende NAVO partners beter te
vergelijken en wordt het uitwisselen van high level resultaten vergemakkelijkt omdat de
onderliggende meetmethodiek gestandaardiseerd is.
In 2020 zijn een klein aantal testen uitgevoerd met een jamming code tegen seekers uit de
STF waarbij positieve resultaten zijn behaald.
Tevens is met onderdelen uit de DIRCM test opstelling deel genomen aan de ground test
als onderdeel van de MRTT OT&E waarbij laser eigenschappen van de platform DIRCM zijn
bemeten.
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Figuur 6.4.4 - Turret van het J-MUSIC DIRCM systeem op de MRTT
Figuur 6.4.5 - NLR personeel tijdens de DIRCM testen op AFB Eindhoven
De hardware- en software-configuratie van het MWS-lab is
aangepast aan de eisen van de nieuwe door DMO aangeschafte MWS systemen, MWS upgrades en onderliggend detectie algoritmes. Er zijn verbeteringen aan het systeem doorgevoerd en er is extra functionaliteit toegevoegd. Vervolgens
is de complete testopstelling getest.
De opstelling kan nu gebruikt worden voor sensor-karakterisatie-testen en simpele 2-D dynamische testen. Hiervoor is
een X-Y plotter aangeschaft en is aanstuur software ontwikkeld. Met deze nieuwe functionaliteit is het mogelijk om in
het verleden gemeten missile vliegbanen te reproduceren in
een compacte testomgeving.
Figuur 6.4.6 - MWS lab
Knelpunten 2020

ER is veel moeite gestoken in het optimaal uitlijnen van de verschillende DIRCM lasers waar
bij niet enkel een maximale vermogensafdracht plaatst vindt, maar dat deze ook gelijkmatig blijft gedurende de meetperiode. Nauwkeurige laser vermogensmeters ontbreken op dit
moment nog in de opstelling, waardoor tijdelijk uitgeweken is naar een detector opstelling
uit Australië.
Om realistische MWS 3D missiesimulaties te kunnen uitvoeren is ook een juiste hoek van
inval nodig, hiervoor moet de MWS-lab opstelling verder geüpdatet worden om deze extra
graden van vrijheid toe te voegen.

Wetensch. publicaties

P.14

Out-of-band laser damage to an anti-reflection coated Germanium window;
G. D. Lewis, M. D. Lagrange, C.J. Strubbe and M. Vandewal ; Proc. of SPIE Vol. 11539
1153907

NLR Battlelab Cerebro
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Het battlelab (genaamd Cerebro) is een samenwerking van verschillende afdelingen en er wordt ook vanuit
verschillende onderzoeksprojecten aan gewerkt. Zie hiervoor o.a. secties 5.7.4 en 6.2)

Resultaten 2020
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Een beschrijving van de Concept of Operations (CONOPS) voor Cerebro is vastgelegd in een
NLR rapport (NLR-TR-2020-134). Het CONOPS is bedoeld als praktisch toepasbare leidraad
voor toekomstige gebruikers van Cerebro om hen op weg te helpen invulling te geven aan
hun experiment. De belangrijkste voorziene activiteiten van Cerebro zijn in kaart gebracht.
Het betreft: (1) technisch onderzoek, (2) conceptontwikkeling, (3) experimenteel onder-
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zoek, (4) test en evaluatie en (5) demonstratie. Voor elk van deze activiteiten is een stappenplan opgesteld. Deze CONOPS zijn toegespitst op het beantwoorden van air- en
spacepower vraagstukken in Cerebro.
Knelpunten 2020

Uitblijven van concrete Cerebro activiteiten door uitgestelde NLR investeringen.

Wetensch. publicaties

-

IV. Faciliteiten voor EM technologie en antennes
II – Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie
Om uitvoering van activiteiten op het gebied van ruimtevaart mogelijk te maken is een aantal faciliteiten noodzakelijk.
Het betreft vooral ondersteuning van ontwerp, implementatie, test en verificatie, validatie en operatie.
De faciliteiten26 voor ontwikkeling van ruimtevaartsystemen omvatten gereedschappen voor ontwerp en gebruik van
ruimtevaartsystemen, een clean room voor samenbouw van (sub)systemen en apparatuur voor test van (sub)systemen en componenten.
De faciliteiten die de realisatie van ruimtevaartgebruik ondersteunen omvatten gereedschappen gerelateerd aan
aardobservatie en satellietnavigatie en variëren van simulatiegereedschappen tot analyseapparatuur voor data en
meetgegevens. Een belangrijk toepassingsdomein is het militaire Intelligence, Surveillance en Reconnaissance (ISR)proces.
De faciliteiten zijn als volgt gegroepeerd:

•
•
P.15

faciliteiten voor navigatie;
faciliteiten voor aardobservatie en ISR.
CELESTE
Kennispartners: Kadaster, Astron, TUD, Integricom
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, Galileo Reference Center
Met behulp van de tools en opgebouwde kennis worden voor zowel LVNL als het GRC in Noordwijk actief
GNSS satellieten gemonitord en de GNSS data geanalyseerd.
Celeste dient verder als proeftuin voor nieuwe studies en technieken.

Resultaten 2020

In 2020 is de Celeste proeftuin verder uitgebreid. Een volwaardige GNSS simulator is geselecteerd en besteld om geavanceerde simulaties en tests te kunnen uitvoeren voor situaties die niet in het veld te realiseren zijn, zoals interferentie en spoofing tijdens dynamische
metingen.
In het kader van dynamische data verzameling zijn verschillende vluchten opgenomen met
zowel GNSS receivers als met en IMU instrument, met als doen het meten van Galileo performance meer ook het ontwikkelen van sensor fusie algoritmes.
Ten slotte is er software ontwikkeld voor het berekenen van Key Performance Indicators
om de Galileo prestaties te kunnen monitoren voor het GRC. Deze software is gebaseerd
op het RTKlib pakket en verder uitgebreid. De eerste inzet van de software voor het GRC
volgt in April 2021.

26

Knelpunten 2020

De aanschaf van de simulator heeft op zich laten wachten wegens douane perikelen, dit
heeft ertoe geleid dat het test plan en de eerste experimenten pas in Q2 2021 gerealiseerd
zijn.

Wetensch. publicaties

-

De faciliteiten ten behoeve van de ontwikkeling en test van ruimtevaart-gerelateerde (1) avionica, (2) constructies en (3) operationeel gebruik in de luchtvaart worden
in dit hoofdstuk niet behandeld, maar vormen onderdeel van de: (1) faciliteiten voor RDT&E van vliegtuigsystemen, (2) prototypefabricage- en testfaciliteiten, en(3)
laboratoriumvliegtuigen.
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6.5

Q - Prototypefabricage- en testfaciliteiten

Figuur 6.5.1. - DED 3D Additive Manufacturing machine
In februari 2020 is het NLR - Metal Additive Manufacturing Technology Centre (MAMTEC) uitgebreid met een Directed
Energy Deposition machine. Deze machine zal o.a. intensief worden ingezet in de nieuwe vierjarige PPS op het gebied
van metaal Additive Manufacturing:
•

Materiaaleigenschappen en proces parameters van o.a. Titaan en Inconel

•

Kwalificatie en certificatie voor aerospace

6.5.1

Context

Een belangrijk deel van de onderzoekswerkzaamheden van NLR omvat het in de praktijk aantonen dat eigenschappen
en functionele kenmerken van constructies en systemen werken in praktische omstandigheden (TRL 6/7). Om dat te
realiseren zijn faciliteiten nodig die in gecontroleerde omstandigheden de omgeving van de werkelijkheid afdoende
representeren, en de mogelijkheid bieden om die te onderzoeken. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn
productie omgevingen (bijv. bouw van composietproducten) en vlucht- en belastingsomstandigheden (bijv. een vliegtuig in de kruisvlucht met aerodynamische belastingen en bijbehorende temperatuuromstandigheden.
Vervolgens zijn dezelfde faciliteiten ook inzetbaar voor klanten. Hetzij voor hun onderzoek, dan wel ter validatie van
hun producten. Door op deze “twee benen” te staan, eigen onderzoek ontwikkeling enerzijds en commercieel testwijk
anderzijds, behoudt NLR het contact met de markt, terwijl het op basis van kennis interessant is voor zijn klanten.
Met deze faciliteiten geeft NLR invullingsmogelijkheden aan de maatschappelijke behoefte naar efficiëntere en veiligere lucht- en ruimtevaart, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor een eigen onafhankelijke capability daartoe.
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6.5.2

Faciliteiten voor ondersteuning onderzoek

NLR heeft hiervoor de beschikking over twee clusters van faciliteiten:
•

De fabricagefaciliteit voor materialen en constructies, waaronder een field lab composiet fabricage (pilot
plant), waar belangrijke delen van het productieproces kunnen worden gebouwd en aangepast om optimale
omstandigheden voor productie te realiseren en “ Additive Manufacturing” faciliteiten om te onderzoeken
hoe metalen constructies het best te kunnen fabriceren.

•

De testfaciliteit voor constructies en materialen. Deze bestaat uit een spectrum van mogelijkheden om gecontroleerd belastingen aan te brengen op materiaalsamples of full scale vliegtuigonderdelen, teneinde experimenteel belastingslimieten te bepalen of levensduur te voorspellen. Inspectie mogelijkheden ten aanzien
van deze materiaal samples en full scale constructies zijn hierbij van groot belang. Daarnaast zijn er tal mogelijkheden om omgevingsomstandigheden na te bootsen, dan wel het effect ervan op materialen en constructies te onderzoeken.

De positie van de faciliteiten wordt gekenmerkt door een nauwe band met diverse nationale organisaties.
De twee faciliteiten zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse kennisinfrastructuur. Ook het MKB maakt
hiervan gebruik.

6.5.3

Impact

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-ontwikkelings-programma’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 hogescholen deel uitmaken.

6.5.4
Q.1

Faciliteitontwikkelingsprojecten
Niet-Destructief Onderzoek (C-scan)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Voor 2020 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1) Automatisering analyse & rapportage C-scan data
2) Integratie optisch scannen, thermografie en shearografie.
3) Ondersteuning Computer Tomografie (CT),

Resultaten 2020
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1) gerealiseerd door het operationeel en eigen make van de aangeschafte Ultis-software
2 Onderdeel van "Strategische Ambitie 4; MEMT"
3) Het werk voor dit eigenwerk onderdeel worden uitgevoerd met 3D analysesoftware van
Avizo. Het type werk ligt op het raakvlak tussen NDO en MSO. Hieronder een gecombineerd
verslag
Voor de begripsvorming over de materiaal defecten die voorkomen in AM producten en
composiet materiaal is een database opgezet. Deze database ondersteunt:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis overdacht in de vorm van een interne lezingen binnen het AM-2 project.
Een overzicht voorhanden met de diverse vormen van materiaal defecten
Het overzicht geeft inzicht over de grote, vorm en type van de materiaal defecten.
Door het in kaart brengen van de defecten kan er gekeken worden welke techniek er
nodig zijn om deze zichtbaar te maken.
Voor het uitvoeren van 3D analyses met behulp van Avizo is gekozen om te starten met
CT scan data van AM geproduceerde vermoeiingsproefstukken van E. Scolaro (AVST).
Aan de hand van een standaard recept uit de library van ThermoFischer zijn de eerst 3D
analyse succesvol uitgevoerd
Het huidige recept voldoet voor het uitvoeren van standaard 3D analyses, zie de uitgebreide beschrijving in TR-2021-054.
Overleg met ThermoFisher over de 3D analyse mogelijkheden en het eventueel maken
van een workflow voor het meten van de CT scan data

Over 2020 zijn een aantal Webinars gevolgd voor het verkrijgen van achtergrond informatie
over het uitvoeren van CT scans en 3D analyse. Een aandachtspunt dat hierin naar voren
kwam is dat wanneer de data gebruik gaat worden voor ‘reversed engineering’ het instrument’ gecorrigeerd met zijn voor mogelijke afwijken in het systeem.
Voor een uitgebreide verslaglegging van de behaalde resultaten op het gebeid van 3D analyse met Avizo wordt verwezen naar het NLR rapport TR-2021-054
Knelpunten 2020

Voor het uitvoeren van 3D analyses op kleine data set was gebleken dat de computer faciliteit voldoende was, echter voor grotere data set bleek deze onvoldoende. Dit probleem is
opgelost door de aanschaf een zware pc in 2021.

Wetensch. publicaties

-

Q.2

Hoge Temperatuur Testen (HTT)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Dit jaar zal worden beslist of de faciliteit wordt opgeheven, of dat deze wordt gecontinueerd. In geval van
continuering zal ook wordt aangegeven hoe dan. Een optie is om deze faciliteit onder te brengen in Hal-77.

Resultaten 2020

Dit project is reeds in 2019 afgerond.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Q.3

Vacuüm Temperatuur Testen (TorVac)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Omdat de nieuwe DED machine producten aflevert die veelal passen in de bestaande TorVac, wordt er geen
uitbreiding of ontwikkeling van de bestaande faciliteit voorzien.

Resultaten 2020

Dit project is reeds in 2019 afgerond.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Q.4

Materiaal- en SchadeOnderzoek (MSO)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Kwaliteitsborging materiaal onderzoek.
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Om toenemende vraag naar gekwalificeerd materiaal kundig onderzoek (b.v. vezel volume bepalingen als onderdeel van process validatie) te kunnen leveren, wordt in samenwerking met de industrie, gewerkt aan het
kwaliteitssysteem t.a.v. deze verrichtingen. Implementatie ervan betreft dan faciliteitsgebonden onderzoek.
Resultaten 2020

Voor cyclische blootstelling aan (hoge) temperatuur(verschillen) van materialen, gebruiken
we de "schuitjesoven". Deze is gedurende dit jaar geoptimaliseerd m.m.v. BBL-stagiair.
Er is een separate nieuwe ruimte ingericht in de oudbouw (H77) waar zaken als chemischmechanisch testwerk bij voorkeur kan worden uitgevoerd. Productie en toepassing van (gevaarlijke) chemicaliën vindt plaats in de nieuwe MSO 2.0 ruimte. Deze is op dit projectonderdeel ingericht.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Q.5

Rapid Decompression Facility (RDF)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Naast projectgebonden ontwikkelingen, is er geen eigen werk budget gereserveerd

Resultaten 2020

Dit project is reeds in 2019 afgerond.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Q.6

Scanning Elektronen Microscopie (SEM)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Er zijn geen SEM faciliteit-gebonden ontwikkelingen voorzien.

Resultaten 2020

Dit project is reeds in 2019 afgerond.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Q.7

Statische banken
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Voor efficiëntieslag en voorbereiding op toekomstig werk en handhaving ISO17025 / NADCAP accreditatie
moeten er telkens meer standardisatie methoden worden doorgevoerd op de werkmethoden met statische
testbanken. Waar het opstellen van werkinstructies voor specifieke testen nu nog projectgebonden is, zal het
na 2020 met name overkoepelend en gestandaardiseerd zijn naar de test zelf. De output van de bank is nu
veelal een technische file (.csv) die niet willekeurig te verwerken is. Met de standaardisatie wordt de output
automatisch verwerkt tot in een database volgens een JSON (JavaScript Object Notation) verwerkt. . Door middel van deze database wordt de traceerbaarheid van testdata sterk verbeterd.
Daarnaast zal nieuwe meetapparatuur geïntegreerd moeten worden met de bestaande test apparatuur in het
netwerk om volautomatische verwerking mogelijk te maken met die apparatuur. Hierbij wordt gedacht aan
optische rekmeters op basis van GOM hardware.
De integratiesoftware is gebaseerd om KE-Chain, waarvan in 2019 een eerste fase is geïmplementeerd. Verdere stappen worden in 2020 voorzien.

Resultaten 2020
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De ontwikkeling heeft met name in de strategische ambities plaatsgevonden, niet op dit
projectonderdeel. Status is dat KE-Chain en daarmee de werkomgeving operationeel is per
1-1-2021
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Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Q.8

Dynamische banken
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Thermal Mechanical Fatigue (TMF) kan worden opgedeeld in een metallisch deel en een composiet deel. Het
metallische deel omvat veelal gasturbine componenten die zowel thermisch als mechanisch worden belast. De
levensduur van een component hangt af van thermische en mechanische belastingen, maar ook van het fase
verschil tussen beide. Dit betekent dat de levensduur consumptie ten gevolge van de mechanische en de thermische bijdrage afhankelijk van elkaar bepaald moet worden. Voor proeven is het nodig om de thermische en
de mechanische belasting op te leggen met een gecontroleerd faseverschil. In 2020 zal de ontwikkelde banksturing verder worden verfijnd, op basis van bestaande besturingssoftware en behaalde resultaten, zodat thermische- en mechanische belasting onafhankelijk kunnen worden gestuurd.

Resultaten 2020

-

Knelpunten 2020

De bestaande banksturing is niet verder ontwikkeld vanwege capaciteitsgebrek.

Wetensch. publicaties

-

Q.9

Wireless sensoren
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Onderzoek naar de mogelijkheden om bedrage data acquisitiekanalen te vervangen door draadloze systemen.
Bij mechanische testen worden rekken en verplaatsingen gemeten met sensoren die met een kabel verbonden
zijn aan het data acquisitie system. Bij paneel- en FST-proeven is de hoeveelheid kabels aanzienlijk. Het aanbrengen van bekabeling is kostbaar (arbeidsintensief) en stuit vaak op praktische problemen (ruimtegebrek of
verminderde toegankelijkheid voor bijv. optische meetsystemen). Bestudeerd zal worden of bekabeling vervangen kan worden door draadloze systemen die de verbinding maken tussen sensor en meetsysteem. Performance, nauwkeurigheid en kosten zijn daarbij de grootste aandachtspunten.

Resultaten 2020

Dit project is reeds in 2019 afgerond.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

Q.10 Geavanceerd beeldmeten (ARAMIS)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Onder de Geavanceerd beeldmeten faciliteit vallen de 3D optische vervorming meetsystemen, zoals de ARAMIS, PONTOS, ATOS en Tritop systemen van AVTH. 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 rekken- en uit vlak verplaatsingen, zowel van (on)regelmatig aangebrachte patronen als markers (stickers).
Om een beter inzicht te krijgen in de onnauwkeurigheden worden, experimentele onderzoeken uitgevoerd om
deze onnauwkeurigheden vast te stellen (en de invloeden erop) en, indien mogelijk, te verbeteren. Met die
kennis moeten kalibratieprocedures (door)ontwikkeld worden die toepasbaar zijn voor de meeste applicaties
en voldoen aan internationale eisen t.a.v. certificatietesten.
Resultaten 2020
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Om in certificatietestwerk LVDT's te vervangen door optische meetinstrumenten moet je
van deze optische meetinstrumenten de nauwkeurigheid kunnen bepalen en dat op een traceerbare manier beschrijven en uitvoeren. Deze procedure heeft nogal wat voeten in de
aarde gehad, mede omdat er lang geen enkele norm in deze materie bestond. Pas onlangs is
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er een VDE norm gepubliceerd, waarop de huidige procedure is gebaseerd (VDI/VDE 2634
Part 1 and VDI/VDE 2626).
In NLR-MEMORANDUM AVTH-2020-001; " Calibration procedure for 3D marker tracking by
Digital Image Correlation measurement technique ARAMIS" wordt het beschreven (voorlopige versie)
Technisch blijkt de gebruikte optische apparatuur ook in grotere meetvolumes (5m3) verrassend goed, beter dan een (digitale) schuifmaat.
Aangezien een gekalibreerde schuifmaat als referentie was gebruikt, loopt er in 2021 een
actie om een "solotron" te gebruiken, om een referentie met meer precisie te hebben, opdat de te bewijzen nauwkeurigheid van het optische meetmiddel beter bepaald wordt.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

Q.11 Ontwikkeling van testfaciliteiten - algemeen
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: 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
Resultaten 2020

NLR Spullen Administratie (NSA)
Om snel te kunnen inventariseren waar, door wie en voor welk project bepaalde apparatuur
is gebruikt of nog gebruikt wordt en daarbij de status die deze apparatuur heeft/had ten
tijde van het project bijvoorbeeld:
kalibratie due
kalibratie rapport
restricted use
historie
beschikbaarheid enz.
hebben we zelf een system opgezet. Het is open Tryton gebaseerd, een opensource ERP system. Dit geeft ons veel functionaliteit, en een hoge mate van flexibiliteit.
We hebben nu een werkend system, waarin we per apparaat de specifieke kenmerken, zoals
eerder omschreven, hebben vastgelegd en bij uitleen de uitleenperiode en gebruiker hebben vastgelegd. Dit zal blijvend gevoed worden met updates in spullen en functionaliteit.
Ontwikkeling van die functionaliteit had een tijdelijke terugval, vanwege vertrek van een
ontwikkelaar, maar die rol is intern opgepakt, maar zal nog moeten worden eigen gemaakt.
Cilinder Opslag Rek (C.O.R.)
De noodzaak voor een C.O.R. is tweeledig. Enerzijds om efficiënt gebruik maken van de beschikbare ruimte in hal 4. Anderzijds om te voorkomen dat de afdichtingen asymmetrisch
worden belast. Het definitieve ontwerp wordt in het vierde kwartaal 2020 gerealiseerd op
basis van een 1ste prototype.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

Q.12 SA-04: Contactloze C-scan faciliteitontwikkeling - laser ultrasoon inspectie
Kennispartners: 234
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Relaties klanten en gebruikers: Het toepassen van een contactloze C-scan door middel van een laserpuls-gegenereerde 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.
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.
Resultaten 2020

Werkzaamheden zijn binnen het DCMC-project uitgevoerd.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

Q.13 SA-04: Contactloze C-scan faciliteitontwikkeling - Thermografie
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Inspecties bij operators van zowel civiele als militaire operators hebben gemeen, dat er een sterke behoefte is
aan sneller en goedkoper. Snelheid impliceert dat het sensorsysteem grote oppervlakken van het te inspecteren voertuig per tijdseenheid kan verwerken. Hierbij is contactloos haast een must, terwijl verregaande robotisering/automatisering onvermijdelijk lijkt gezien de kosten.
Een multi-sensor aanpak lijkt voor de hand liggend. Een quick scan, met sensor A, om de overduidelijke goede
en foute gebieden vast te stellen. Een betrouwbare, vaak traditionele scan, met sensor B, om het liefst kleine
restgebied goed af te dekken. Beide sensoren leveren over hele gebieden, dus locatie afhankelijk, hun data.
Deze dient positioneel gemerged te worden, waarbij ondersteuning van een positionele sensor (sensor C) een
optie is.
Naast diverse typen sensoren dient de data ook gemerged te worden binnen 1 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 beschouwen we de thermografie als optie voor de snelle scan (Sensor A) terwijl
de betrouwbare scan voor de kleine restanten de traditionele UT C-scan is (Sensor B). Als positioneel intermediair wordt gedacht aan de GOM ATOS scanner, als optische fotogrammetrische sensor (Sensor C).
Het project kent dus monodisciplinaire deelonderzoeken (hoe bruikbaar is thermografie) en multidisciplinaire
deelonderzoeken (hoe data te mergen, hoe sensoren te bevestigen / manipuleren ). Uitbreiding met andere
technieken wordt voorzien, zodat je bijvoorbeeld naast thermografie ook shearografie kunt combineren met
optisch meten.
Resultaten 2020
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Mapping van data op 3d surface mesh
Data van verschillende NDI technieken kunnen op een surface mesh gemapped worden op
twee verschillende manieren
1.
Als de locatie van de sensoren ten opzichte van elkaar vast staan en de metingen
sequentieel worden uitgevoerd
2.
Als de locatie van een sensor ten opzichte van de mesh kan worden vast gesteld.
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In het verleden is al door Sybren Kappert aangetoond dat 1 uitgevoerd kan worden. De
tweede vorm van mapping zit deels al in de software van GOM. Een resultaat van gemapte
data staat hieronder:

Automatische sticker herkenning
Het proces van data mappen over een surface mesh is een tijdrovende handmatige actie. Dit
proces kan versneld worden als de stickers in de NDI data automatisch gevonden kunnen
worden. Op basis van OpenCV is een eerste poging gewaagd.

Nadat de stickers automatisch herkend zijn moet de afbeelding nog in het coördinatenstelsel van de referentie stickers worden geplaatst. Hier zijn al eerste stappen in genomen, maar
die moeten zeker nog verder uitgewerkt worden. Deze oplossing is generiek en kan gebruikt
worden voor elke vorm van automatisch stickers herkennen.
Automatische defect herkenning met deep learning
Een student bij ASAM (Niels Schietekatte) heeft gewerkt aan automatische defect herkenning in thermografie data met behulp van Halcon software. Het vinden van stickers in thermografie data kan hoogst waarschijnlijk generiek gebeuren. Een snelle test is uitgevoerd en
het deep learning model slaagt erin om 80% van de stickers te detecteren. Het vinden van
defecten gaat afhangen van het type defect en is materiaal afhankelijk.
Arbi activiteiten
Voor defensie is er een haalbaarheid studie uitgevoerd naar het ranken van Chinook bladen.
Hiervoor maken we gebruik van de multidomein techniek waarbij we 3d optisch, thermografie en shearografie combineren. In het kader van de haalbaarheid studie is er onder MEM&T
veel werk verricht die uiteindelijk gebruikt is voor de haalbaarheid studie. Dit zijn:
•
Het mappen van data op de surface mesh
•
Uitvoeren van uitgebreide thermografie metingen om defecten aan te tonen
•
Verbeteren van kennis van sheaorografie zodat er metingen gedaan konden worden op Chinook bladen.
•
Uitvoeren van full scale metingen op Chinook bladen.
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Figuur 6.5.2 - Automatisch ranken van Chinook helikopterbladen
IRT baseline experimenten
Er zijn een aantal samples ontworpen met vlakke bodem gaten erin die dienen als een kalibratie plaat voor IRT experimenten.
Om meer fundamenteel inzicht te krijgen is er een simulatie programma geschreven in Matlab waarbij vlakke bodem gaten in een materiaal gesimuleerd kan worden. Dit is gedaan in
een 1D geval voor materialen die isotrope thermische eigenschappen hebben. Hoewel dit
ver van de werkelijkheid is geeft dit een leidraad voor de variabelen die van belang zijn. Zo
kan er iets gezegd worden over het maximale fase verschil wat verkregen kan worden, de
optimale penetratie diepte en daarbij frequentie die gebruikt moet worden, en de vindbaarheid van een defect als functie van diepte in het materiaal.

Shearography kennis verbeterd
In het kader van ARBI is er meer onderzoek verricht voor shearografie. Met name is er gekeken naar welke parameters van belang zijn voor het doen van een goede meting die niet
overstemt wordt door ruis. De data van de meting wordt ook anders opgeslagen zodat achteraf de referentie frame bepaald kan worden. Dit zorgt ervoor dat met één enkel experiment de parameters beter bepaald kunnen worden, zodat er beter gekeken naar worden
naar de invloed van de puls amplitude en lengte.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

Q.14 SA-02: In-situ inspectie tijdens productie
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Vanuit AVTH wordt standaardisatie en automatisering, zoals dat al gaande is bij "Non Destructive Testing"
(NDT), verder uitgebouwd richting:
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A) in-situ inspectie tijdens productie.
Dit betekent enerzijds dat geschikte methoden worden onderzocht (optisch, (laser) ultrasoon, thermografisch
o.i.d.) als mogelijkheid voor in-situ inspectie, in combinatie met modellering hiervan om virtual manufacturing,
inclusief in-situ inspectie, mogelijk te maken.
Anderzijds moet de inspectie-data als digitale representatie in de digital twin ingepast worden, waarbij dan
koppelingen ontwikkeld moeten worden waardoor deze data gebruikt wordt in analyses t.a.v. conditie van het
product.
Op de langere termijn (na 2020) is de variabiliteit van mogelijke condities van het product een van de variabelen binnen “test validated predictive simulation”, oftewel "virtual testing", oftewel een koppeling met het in
AV2A.1.2 beschreven doel (B).
Dit is een onderdeel van Strategische Ambitie 2".
Resultaten 2020

ULTIS Automation of C-scan data
Met behulp van het ULTIS programma kunnen C-scan data stromen automatisch verwerkt
worden. Op circulaire luchtvaart is de methode en de manier waarop de data moet worden
verwerkt uitgezocht. Dit is gedaan voor ST1381 DTP-Vermoeiing-AFRL waarbij er 271 composiet platen zijn gescand met de C-scan.
Het handmatig uitwerken van de scan data zou zo’n 60 uur in beslag nemen terwijl met Ultis dit
in 2 uur is gebeurd.

Thermografie + 3d scan droogvezels
In het kader van on-line monitoring binnen de pilot plant moeten droogvezel doeken van
ten voren op fouten worden gescreend. Op dit moment gebeurt dit automatisch door de
operator, waarbij een heel deel van de rol wordt weg gesneden. Het idee is om het defect te
lokaliseren zodat hier omheen gesneden kan worden en er minder materiaal weggegooid
hoeft te worden. In dit kader is er een droogvezel doek geïnspecteerd waarop kunstmatige
fouten zijn aangebracht. Dit doek is geïnspecteerd met thermografie en 3d optisch structual
light scanning.

De meeste defecten kunnen met deze methodes eruit gehaald worden, maar niet allemaal.
Goedkopere inline sensoren monitoren
Het thermografie systeem wat gebruikt is bij de experimenten met de droogvezel doek is vrij
prijzig (75k). Voor een inline monitoring optie is dit waarschijnlijk te duur. Binnen AVTH is er
ook beschikking over een goedkopere thermografie camera die eventueel gebruikt kan worden voor de experimenten. Deze camera heeft een lagere resolutie en meer ruis, waardoor
het lastiger is om temperatuur verschillen waar te nemen in verhouding tot de duurdere camera. Echter, kan zo’n oplossing nog goed genoeg zijn voor wat er gedetecteerd kan worden. Een snel experiment is uitgevoerd en de defecten die met de ‘duurdere’ camera gevonden konden worden zijn ook zichtbaar met de goedkopere camera. Hiervoor is een script
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geschreven in matlab zodat de data van de goedkopere camera uitgelezen kan worden. Een
resultaat daarvan staat hieronder.

Inmiddels kan door aanpassingen in de software de camera ook ingezet worden met dezelfde software als de duurdere camera.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Q.15 SA-02: Test Validated Predictive simulation
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Binnen AVTH wordt de standaardisatie en automatisering, zoals dat al gaande is bij "Mechanical Testing"
(Mech-Lab), verder uitgebouwd richting:
B) “test validated predictive simulation”
Binnen Virtual Certification kun je een indeling maken naar detailleringsniveau, volgens de bekende test piramide, met daarbinnen producttypen:
• Generiek – resultaat breed inzetbaar:
o Coupon: kwalificatie materiaal, verbindingen
o Detail: verstijver pop-off, krachtsinleidingen
o Sub-component: paneel stabiliteit, reparaties,
• Specifiek:
o Component: certificatie deelsystemen; bv stuurvlakken
o Full-Scale: certificatie gehele systemen
Voor 2020 ligt de nadruk op het digitaal opslaan van materiaalkwalificatie gegevens z.d.d. deze in automatische processen bruikbaar zijn. Hiermee is in voorgaande Jaren al een begin gemaakt
Dit is een onderdeel van "Strategische Ambitie 2"
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Resultaten 2020

Met KE-Chain is een beheers omgeving ten aanzien van het uitvoeren van coupon testprogramma’s neergezet. In KE-Chain zit o.a. een database met Werk Instructies (WI) in de vorm
van templates. Deze WI database is het afgelopen jaar steeds verder uitgebreid. Er zijn
meerdere testen toegevoegd. Er word gekeken naar harmonisatie en validatie van testresultaten als ze ge-upload worden in KE-Chain via het JSON format. Hierbij is ook gebruik gemaakt van composite materials handbook (CMH-17-1G) om zoveel mogelijk uniformiteit te
verkrijgen. Met deze aanpassingen is het mogelijk om eenvoudiger en sneller experimentele
testdata te vergelijken met simulatie data. Omdat het beheer van deze WI ’s naarmate de
database groter werd omvangrijker werd is ingezet op een nieuwe (code-) structuur in KEChain. De implementatie daarvan is uitbesteed aan KE-Works en is lopende. Hiermee zal KEChain een stuk toekomstbestendiger worden.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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Q.16 SA-02: In-situ, volautomatisch optisch meten bij coupon testen banken
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Materiaal kwalificaties maken bij diverse test-typen gebruik van rekstroken om de rek te meten. Via optische
methoden is dit te vervangen, waarbij de recurring-kosten in vergelijking verwaarloosbaar zijn. en de resultaten nauwkeuriger.
Interessanter wordt het om in-situ andere NDO technieken toe te passen. Denk aan thermografie en scherografie. Vanuit NDO onderzoek op "Multi Domein" toepassingen zijn hier vorderingen gemaakt, die toepassing
binnen bereik brengen.
Uiteindelijk doel hierbij zou zijn om "alle" van belang zijnde kenmerken van een coupon, tijdens de test, vast te
leggen. In combinatie met rekenmodellen kan deze, digital goed bereikbare, data dan gebruikt worden om rekenmodellen te verifiëren.
Hiermee wordt dan weer een stap gezet in het "Virtual testen".
Dit is een onderdeel van "Strategische Ambitie 2"
Resultaten 2020

Kennisontwikkeling en realisatie van toepasbaarheid
van optische rekmeters in verschillende scenario’s.
Hiervoor moest in kaart worden gebracht hoe een
dergelijk opstelling eruit kwam te zien, algehele proces parameters worden bepaald en tot slot middels
een studie worden bewezen, dat de nauwkeurigheid
van de gemeten grootheden door middel van een optische rekmeter, ten minste vergelijkbaar zijn met bestaande rekmeter technieken, al dan niet beter.
Het rapport hierbij is in concept klaar en zal in Q1
2021 worden uitgegeven.

Figuur 6.5.3 - Gebruik optische rekmeters
Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-

Q.17 SA-02: Paneel test verbeteringen
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Paneeltesten zijn complex en de resultaten worden (veel) beter, indien begeleidende analyses worden uitgevoerd; Virtual testing. Van de ROTOP opstelling is in het verleden al een analysemodel gemaakt, waarbij echter
nog veel onbeschreven "features" van de testopstelling zelf niet meegenomen waren.
Een succesvolle "virtual testing" vanuit het verleden, was het voorspellen van de scheurgrootte bij een van de
passieve spantoplaadsystemen. Deze trad op bij een test voor een klant, waarbij we door het system wel gehint warden op problemen, maar waarbij pas na tussenkomst van rekenexercities, de oorzaak (en remedie)
kon worden gevonden.
Doel is de nieuwe actieve spantoplaadsystemen goed te beschrijven, waarbij ook de inhaalslag met andere van
belang zijnde zaken wordt meegenomen. Deze beschrijving is dan input voor een verbeterde versie van het
rekenmodel van een ROTOP test, met het uiteindelijke doel het testwerk adequaat te kunnen begeleiden. Om
bij vreemde responsies op basis van het rekenmodel, te achterhalen wat een logische verklaring kan zijn, om
vandaar uit met oplossingen te komen.
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Dit is onderdeel van de "Strategische Ambitie 2"
Resultaten 2020

Er is een begin gemaakt met kennisoverdracht en documenteren van de werkprocessen die
nodig zijn voor het uitvoeren van een full-scale test op een gekromd romppaneel in de
ROTOP opstelling. De volgende onderwerpen zijn ondertussen vastgelegd in NLR memoranda:
• Hoe een romppaneel op te spannen in het lijm kaliber zodat het kan worden voorzien
van droge glastabs t.b.v. krachtsinleiding.
• Hoe de ROTOP opstelling en het Moog stuursysteem te bekabelen en onderling te verbinden voor een test met passieve spant oplaadstangen
• Het inbouwen en uitlijnen van een paneel in de ROTOP opstelling
• Het uitbouwen van een paneel uit de ROTOP opstelling
• Hoe een kalibratie, inclusief de noodzakelijke ombouw van de opstelling uit te voeren.
In het kader van TAPAS2 WP5 zijn in 2017 systemen ontworpen en gemaakt voor het actief
sturen van de krachten in de spantoplaadsystemen. Aan het eind van het project in 2017
was het systeem in de testfase maar nog niet ontdaan van kinderziektes. Als gevolg van het
vertrek van de twee hoofdontwikkelaars begin 2018 is kennis omtrent het systeem verloren
gegaan. In 2020 is gewerkt aan kennisopbouw omtrent dit systeem.
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Knelpunten 2020

-

Wetensch. publicaties

-
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6.6

R - Aero- en engineering testfaciliteiten

Figuur 6.6.1 - Akoestische meetopstelling in de AWT

6.6.1

Context

NLR zet zich dagelijks in om de milieubelasting van het luchtverkeer te verminderen, de luchtvaart veiliger te maken,
de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartmaakindustrie te versterken en om de operationele effectiviteit
van defensiematerieel te verhogen. Naast de NLR kennis en expertise vormen de NLR faciliteiten een cruciaal onderdeel van de technologieontwikkeling. NLR faciliteiten worden hierbij onder andere ingezet om experimentele data te
vergaren, nieuwe concepten te evalueren, (reken)model te valideren maar zijn ook van groot belang voor de assistentie van de krijgsmachtonderdelen bij de selectie, verwerving en instandhouding van materieel en de ondersteuning bij
de operationele inzet van jachtvliegtuigen en helikopters vanaf militaire bases, schepen en voor vredesmissies.
De faciliteitencluster omvat:
•

Operating environment for simulations – Faciliteit voor Aerodynamische, Structuurmechanische en Elektromagnetische Toepassingen (FASET): een beveiligd high performance computercluster met toepassingen voor
onder andere accurate simulatie van onder andere Computational Fluid Dynamics (CFD) en Computational
Aero-Acoustics (CAA);

•

Testfaciliteiten voor het uitvoeren van geluids- en trillingsmetingen, te weten de Aeroakoestische windtunnel
AWT, Flow Duct facility FDF, akoestische arrays, data-acquisitie- en analysesystemen;

•

Faciliteiten voor aeroelastisch onderzoek;

•

Modellen inclusief bijbehorende infrastructuur voor simulatie van vliegeigenschappen en prestaties van
(on)bemande vaste-vleugel vliegtuigen, helikopters en ‘missiles’;

•
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Modellen voor wapensysteemprestaties;
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•

Diverse onbemande helikopters (als onderdeel van FURORE);

•

Een database voor het opslaan van in-flight meetgegevens ten behoeve van de levensduurbewaking van
vliegtuigen;

•

Constructiefaciliteiten voor fijnmechanische producten, zoals CAD/CAM-systemen, meerassige freesbanken
en meetmachines.

6.6.2

Faciliteiten voor ondersteuning onderzoek

De Faciliteit voor Aerodynamische, Structuurmechanische en Elektromagnetische Toepassingen (FASET) stelt NLR in
staat om zeer complexe berekeningen uit te voeren op het gebied van aerodynamica, aero-akoestiek, aero-servo-elasticiteit, etc. Deze berekeningen dragen bij aan het opbouwen van platformkennis die op relevante wijze ingezet kan
worden t.b.v. klanten.
Binnen de testfaciliteiten voor het uitvoeren van geluids- en trillingsmetingen zijn vernieuwde state-of-the-art testfaciliteiten recent in gebruik genomen in de nieuwbouw van NLR. Naast de compleet nieuwe Aeroakoestische Windtunnel, NLR-AWT, zijn de mogelijkheden van de Flow Duct Facility, NLR-FDF, significant verbeterd en is hij voorzien van
een gesloten circuit. De tunnels worden op een milieuvriendelijke manier van koeling voorzien door de grote waterpartij bij de ingang van NLR.

6.6.3

Impact

Met het groeiende luchtverkeer is er een noodzaak tot reductie van vliegtuiggeluid. Het aanpakken van het geluid bij
de bron is daarbij één van de meest effectieve methodes.
In de AWT wordt onderzoek verricht naar geluidreductietechnieken ten einde vliegtuigen stiller te maken. Deze betreffen de eerste stadia (laag Technology Readiness Level, TRL) van ontwikkelingen, die indien succesvol bewezen, later toegepast worden op grotere schaal in bijvoorbeeld industrie windtunnels zoals de DNW-LLF en ten slotte op productievliegtuigen terecht komen. Daarnaast worden in de NLR-AWT geavanceerde meetmethodes ontwikkeld om geluidsbronnen te lokaliseren en kwantificeren, maar ook complexe luchtstromingen kwalitatief en kwantitatief in kaart
te brengen.
In de FDF richt het onderzoek zich vooral op liners; de geluidsabsorberende bekleding van straalmotoren. De ‘ultrahigh bypass gasturbine’ is een ontwikkeling welke naar verwachting zal worden geïntroduceerd rond 2025. Dit zal resulteren in een vraag naar een nieuwe liner type. Deze liner moet geschikt zijn voor lage frequenties en de aerodynamische weerstand zal lager moeten zijn. In conventionele liner configuraties wordt het eerste bewerkstelligd door de
celdiepte te vergroten. Dit zal er echter toe leiden dat de nacelle te groot en te zwaar wordt. Om hier een oplossing
voor te vinden zal er gezocht moeten worden naar nieuwe innovatieve ontwerpen en maakmethodes, zoals bv. additive manufacturing. Deze laatste technologie zet NLR sterk op in samen met Nederlandse industrie. Samen met de
kennis en faciliteiten van NLR voor lineronderzoek kan NLR een unieke service bieden aan de aerospace sector. Daarnaast zal er een verhoogde vraag zijn naar liner metingen.
Met de opgebouwde kennis, ondersteund door o.a. complexe berekeningen, kan NLR haar klanten helpen in het efficienter en effectiever afhandelen van haar eigen processen.

6.6.4
R.1

Projecten voor faciliteitontwikkeling
Werkomgeving voor aerodynamische, aero-akoestische, aeroelastische en RCS-simulaties
Kennispartners: Marin
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Relaties klanten en gebruikers: -Het effectief en efficiënt kunnen bijdragen aan de behoefte van klanten van NLR vraagt om een state-of-theart rekencluster dat in staat is zeer complexe berekeningen te kunnen doen. Enerzijds vraagt dit met de huidige ontwikkelingen binnen AVFP om een uitbreiding van de capaciteit, anderzijds zien wij andere manieren
van rekenen opkomen (denk aan A.I. en 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 NLR aangeboden wordt aan klanten, en
ook een wezenlijk onderdeel van zo'n keten uitmaakt, is een state-of-the-art rekencluster onontbeerlijk voor
NLR.
De werkzaamheden in 2020 omvatten:
- een strategie voor Future Computing zal verder uitgewerkt worden. Een onderdeel hiervan kan zijn om meer
samen in TO2 verband of met andere externe partners te gaan doen op het gebied van High Performance Computing.
- en er zal, in de vorm van 'techwatch', verder gekeken worden naar toekomstige technologieën zoals 'quantum computing'
Resultaten 2020

Er is een workshop over Future Computing georganiseerd voor het NLR-MT. Hierbij zijn presentaties van Dell en MSC (In Summa) gegeven over hun visie op de toekomst van High Performance Computing.
Gesprekken over meedoen met de TUD aan een NWO call op het gebied van quantum computing lopen nog.
Een gewonnen Defensie-NTP gaat uit van gezamenlijk rekenen op het Marin HPC-cluster
(ook met de NLR-solver).

Knelpunten 2020

In 2020 is gebleken dat de beperkt aanwezig koeling van de MER een negatief invloed op de
rekencapaciteit van de FASET had. Dit is in middels aangepakt.

Wetensch. Publicaties

-

R.2

Testfaciliteiten voor geluid en trillingen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Om de akoestische faciliteiten en trillings- en geluidsonderzoek up-to-date te houden zullen de NLR-meettechnieken (bijvoorbeeld akoestisch array) en meetsystemen en bijbehorende software voor experimenteel akoestisch, stromings- en trillingsonderzoek geschikt worden gemaakt voor gebruik in de nieuwe faciliteiten en verder worden verbeterd en gemoderniseerd.
Deze activiteiten zullen zich toespitsen op de ingebruikname van de in de NLR nieuwbouw gerealiseerde
nieuwe faciliteiten NLR-AWT (Acoustic Wind Tunnel) en NLR-FDF (Flow Duct Facility). Bestaande hardware uit
de oude faciliteiten zal worden aangepast, gemoderniseerd en geoptimaliseerd voor gebruik in de nieuwe faciliteiten.
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. Bestaande data acquisitiesystemen
(GBM/LMS/MAMS) zullen deels vervangen moeten worden hetgeen in afstemming met andere NLR en DNW
gebruikers zal plaatsvinden. Software ontwikkeling zal plaats vinden voor automatisering van tunnel control en
meetsystemen.

Resultaten 2020
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• De aerodynamische eigenschappen van AVVA’s nieuwe aeroakoestische wind tunnel zijn
onderzocht.
• Er is een nieuwe impedantiebuis met meer betrouwbare manier van installeren van de
microfoons gekomen en het aantal microfoons is van 2 naar 6 verhoogd.
• Het softwareprogramma Spectre, waarmee de akoestische verwerking in grote batches
aangestuurd kan worden, is losgekoppeld van de achterliggende Javaserver, waarmee
onderhoud en gebruik eenvoudiger wordt.
• Er is een aanvang gemaakt met de voorstudie van een nieuwe 6-componenten balans
voor de AWT.
De aerodynamische eigenschappen van de AWT zijn gemeten.
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• uniformiteit binnen 0.2%
• vrijestromingsturbulentie ~0.1% voor open straal
• vrijestromingsturbulentie ~0.003% voor gesloten testsectie.
Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

R.3

Samenwerking met TUD op het gebied van experimentele aerodynamica en aero-akoestiek
Kennispartners: TUDelft, DNW, DLR
Relaties klanten en gebruikers: DNW
Particle Image Velocimetry is een niet-instructieve 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 windtunnel
omgeving. 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 10000 keer zoveel licht als huidige
gebruikte oliedeeltjes. Hierdoor kan het toepassingsgebied van PIV sterk uitgebreid worden:
- Het meetoppervlakte kan vergroot worden waardoor bijvoorbeeld het zog (1m x 2m) van een vliegtuigmodel
in een keer gemeten kan worden
- Dynamische snelheidsmetingen met de acquisitiesnelheid hoger dan 10kHz worden mogelijk
Om deze techniek te ontwikkelen is in 2016 voor 4 jaar een promovendus in dienst genomen. Nadat in 2017 is
aangetoond dat eigenschappen van Helium gevulde zeepbellen geschikt zijn om dienst te doen als volgdeeltje
voor stromingsmetingen door metingen doen in een turbulente grenslagen en deze te vergelijken met conventionele technieken is er verder gewerkt aan een robuuste HFSB generator. De afhankelijk van diameter, belletjes productie en gewicht op zeep, helium en lucht is vastgesteld waardoor de techniek nu makkelijk toe te
passen is in een industriële omgeving. In 2020 zal het werk voortgezet worden door toepassing van de in 2019
ontwikkelde HFSB rake bij een TiltRotor experiment in DNW-LLF. Hiermee zal het HFSB concept in een relevante windtunnel omgeving worden getest en gevalideerd.

Resultaten 2020

Met 's werelds grootste HSFB rake is eind 2019 een meting uitgevoerd in de DNW-LLF aan
een tiltrotor configuratie. Hierbij zijn succesvol metingen uitgevoerd met een meetoppervlakte van 1.1m x 1.1m, waarbij de interactie van het propeller zog met de staart gevisualiseerd is. Zelfs met het grote gerealiseerde meetvlak, is gebleken dat de lichtintensiteit van
de bellen ruimschoots voldoende was en dat de concentratie volgdeeltjes voldoende was.
In 2020 heeft de verwerking plaatsgevonden en is al het bovengenoemde werk samengevat
in het proefschrift van David Engler Faleiros, getiteld 'Soap bubbles for large-scale PIV; Generation, control and tracing accuracy'

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

Proefschrift van David Engler Faleiros, getiteld 'Soap bubbles for large-scale PIV; Generation,
control and tracing accuracy'

R.4

Apparatuurontwikkeling AVET
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: OEM's, MKB's, windtunnel operators
Het doel van dit Faciliteiten als Vermogen werkplan is het onderzoeken van gevolgen van technologische ontwikkeling en ontwikkelingen komende vanuit de vraag naar nieuw onderzoek, op het machine- en apparatenpark.
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Er wordt een analyse uitgevoerd naar de behoefte komende vanuit onderzoeksvragen en de beschikbare bedrijfsmiddelen. Onder deze bedrijfsmiddelen vallen de frees- en draaimachines, inclusief in-huis ontwikkelde of
aangepaste postprocesoren om deze machines aan te sturen, alsmede apparatuur benodigd om het productieproces te ondersteunen zoals meet- en analyseapparatuur. Complexiteit van de te maken producten, nauwkeurigheid, afmetingen en productie-efficiëntie 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.
Resultaten 2020

De OMV freesmachine is vervangen door een nieuwe Hermle freesmachine in combinatie
met een draadvonkmachine.
Voor de toekomstige vervanging van de Bohle freesmachine is een eerste selectie bepaald.
Postprocessoren zijn ontwikkeld voor de specifieke aansturing van de machines en opleidingen zijn gevolgd door de operators.
Tevens is een start gemaakt met het bepalen van aanmaakmethodes en de benodigde hulpmallen voor het aanmaken van zeer dunne delen. Dit past bij de verwachting naar behoefte
aan zeer dunne delen ten behoeve van vergroening van de luchtvaart.

Knelpunten 2020

-

Wetensch. Publicaties

-

R.5

SA-07: Facility for Unmanned ROtorcraft REsearch (FURORE)
Kennispartners: universiteiten, onderzoeksinstituten en hogescholen waar nodig
Relaties klanten en gebruikers: Politie, Ministerie van Defensie, WUR
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 onbemande luchtvloot valt onder Furore. Naast
het operationeel houden van deze luchtvloot is kennisopbouw nodig t.a.v. grotere onbemande rotorcraft (inclusief multirotor) en kennisopbouw t.a.v. alternatieve aandrijving, zoals vervanging van gasturbine motoren
door elektrische aandrijving.
NLR beschikt over een luchtvloot van 18 onbemande toestellen waarvan er 5 zijn met een experimentele registratie. Conform de wetgeving zijn hiervoor overheidscertificaten en verzekeringen verplicht met jaarlijks terugkomende kosten en tijdsinvestering. Daarnaast moeten technisch worden gekeurd en onderhouden worden uitgevoerd.
Onderhoud (incl. onderhoudsorganisatie) en administratie (inclusief contacten met ILT en verzekeraar) vallen
onder Furore. Evenals een aantal uren 'onderhoud vliegvaardigheid' en modificaties om de toestellen up-todate te houden. De lestoestellen worden (deels) onderhouden op het budget van de RTF.
Er komt meer behoefte aan zware (15-150kg) rotary wing toestellen met lange vliegtijd. Bij de huidige grote
klassieke helikopter (PH-1AA GC201) leveren de gasturbine motoren problemen op (o.a. environmental). Onderzoek is gestart naar elektrificering van deze aandrijving met het doel deze in 2020 te kunnen inzetten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar hybride aandrijvingssystemen en een waterstofdrone (HYDRA).
Naast de helikopter en vliegtuig type drones, zal er ook aandacht besteed worden aan hybride varianten die
kunnen opstijgen als helikopters maar voorwaarts vliegen als vliegtuigen.
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Resultaten 2020

Luchtvloot in stand gehouden en uitbreiding met tweemotorige fixed wing waar een klant
interesse in heeft en wordt ingezet als lestoestel

Knelpunten 2020

Door tijdgebrek nog geen goed onderhouds- en beheerssysteem opgezet

Wetensch. Publicaties
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6.7

S – Windtunnels

Figuur 6.7.1 - Akoestische meting aan een buitenspiegel van een auto.

6.7.1

Context

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 hoogwaardig technologische ontwikkelingsprojecten betrokken te blijven is het van wezenlijk belang continu te werken aan
verbeteringen van diensten (met name meettechnieken) die DNW een technologische voorsprong geven ten opzichte
van haar internationale concurrenten.

6.7.2

Faciliteiten voor ondersteuning onderzoek

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).

6.7.3

Impact

De Stichting DNW exploiteert wind tunnels met het oogmerk om experimenteel onderzoek te kunnen doen in het lage
snelheidsgebied relevant voor vliegtuig start- en landingscondities en hoge snelheidsgebied voor kruisvluchtcondities.
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De windtunnels op de 2 Nederlandse locaties worden m.n. voor klanten gebruikt in het kader van nieuwe vliegtuig- en
componentontwikkelingen (met focus op vermindering van milieubelasting en vergroten van de vliegveiligheid) en
verbeteren van vliegtuigoperaties (b.v. voor maritieme helikopteroperaties).

6.7.4
S.1

Faciliteitontwikkelingsprojecten
DNW Research Support 2020
Kennispartners: DNW
Relaties klanten en gebruikers: -NLR zal de DNW ondersteunen op het gebied van windtunnelmeettechnieken door middel van deelname aan
het DNW Measurement Techniques Team (MTT) en de uitvoering van Research support projecten gerelateerd
aan het efficiënter en beter kunnen uitvoeren van windtunneltesten.
In het kader van Research support ondersteunt 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 2020 zal onder andere gewerkt worden aan de industrialisatie van de HFSB techniek, correctietechnieken met
behulp van CFD en (akoestische) meettechnieken in met name de gesloten meetplaatsen en analyse.

Resultaten 2020

• De LLF lege test sectie (contractie, test sectie en een deel van de diffusor) is in CFD gemodelleerd; berekende drukverdelingen op het plafond en de wand komen goed overeen met
gemeten drukverdelingen.
• NLR ondersteunt DNW door gemeten model vervormingsdata te vertalen naar vervormingen die op een bestaand CAD model doorgevoerd kunnen worden, Hypermesh van Altair
bleek niet geschikt.
• CFD open jet simulatie, ten behoeve van de LLF automotive floor, heeft nog niet tot de gewenste resultaten geleid. In de AWT is een wind tunnel test uitgevoerd ten behoeve van
deze automotive floor met het afzuigen van lucht, zowel actief als passief, om de optimale
configuratie voor de DNW-LLF te bepalen.
• Een eerste CFD verkennende studie heeft aangetoond dat de massa stromen door motoren beter kunnen worden gesimuleerd als de turbine door een elektromotor wordt aangedreven in plaats van een TPS.
• De software TENQU (Trailing Edge Noise QUantification) om voor achterrand geluidsmetingen stoorbronnen te identificeren en te filteren is gerealiseerd met een userguide.
• De toepasbaarheid van akoestische 3D beamforming voor automotive applications is aangetoond met een productiespiegel van Volvo cars waarbij details van geluidsbronnen zijn
gemeten die niet mogelijk is met standaard beamforming.
• Daarnaast is gewerkt aan een kosteneffectieve draadloze data communicatie in roterende
delen van windtunnelmodellen.

Figuur 6.7.2 - Trailing Edge Noise metingen
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Bijlage 1 - Samenstelling NLR Adviescommissies27
Adviescommissie Aerospace Operations
Cdre J.P. Apon (voorzitter)
Ministerie van Defensie – Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit
Dr.ir. M. Arntzen
Royal Schiphol Group – Manager Forecasting, Analysis and Capacity Management
LtKol J.P. van den Dikkenberg
Ministerie van Defensie - Staf Commando Luchtstrijdkrachten - Hoofd Air & Space Warfare
D.A.H. Eijgendaal, MSc.
Deerns – International Airport Practice Director
P.D. Huisman
Air France KLM - Group CIO Office; IT Technology Innovation
J. Kok MSc
Air France KLM - Technical Pilot B737 - Flight Standards & Compliance
Prof.dr.ir. M. Mulder
Technische Universiteit Delft – LR; Aerospace Human-Machine Systems
Dr. L.P.J.J. Noldus
Noldus Information Technology – Managing Director
Prof.dr. H. Schiele
Universiteit Twente - Management en Bestuur; Technologie Management
R.J.A.J. Thijssen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Strategisch adviseur
Drs. H.J. Tiecken
RVO.nl – Senior Advisor Aeronautics Innovation; Team Bancair/Investment
Prof.dr. J.H.M. Vroomen
Tilburg University – Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Ir. E. Westerveld
LVNL – Strategy & Performance
Adviescommissie Aerospace Systems
Drs. J.G.H. Carpay
Netherlands Space Office – Coördinator ESA
Cdre J. van Deventer (voorzitter) Ministerie van Defensie – Hoofd Transitie Projecten
Ir. S. Kampen
Airbus Defence and Space Netherlands B.V. - Head of Technology
Ir. M.G.M. Koning ter Heege
Thales Nederland – Director Research, Technology & Innovation
B.A.H.M. J. Lussenburg BSc
Ministerie van Justitie en Veiligheid - Programmamanager Innovatie
Dr. A.A. Menicucci
Technische Universiteit Delft – LR; Department of Space Engineering
Ing. C.A.A.M. Nuyten
Fokker Elmo – Lead R&T Engineer
Ir. J. Rotteveel
ISISpace – Innovative Solutions in Space B.V. - Chief Executive Office
Lt-Kol H.C.G.A. Schattorie
Ministerie van Defensie – Hoofd Vliegproeven en Operationele publicaties
Prof.dr.ir. M. Voskuijl
Koninklijk Instituut voor de Marine / NLDA - Hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen
vacature
KLM Engineering & Maintenance –
Adviescommissie Aerospace Vehicles
Prof.dr.ir. A. de Boer (voorzitter) Universiteit Twente – CTW; Vakgroep Technische Mechanica
Dr. R. de Breuker
Technische Universiteit Delft – LR; Structures and Computational Mechanics
Ir. A. Brødsjø
Airborne Composites Automation – Technology Manager
Ir. M.J. van der Geest
Fokker Aerostructures – Director Product Groups – Afdeling Technology
S. Kermans
Aeronamic BV - VP Product Development
Prof.dr.ir. A. van Keulen
Technische Universiteit Delft – 3mE; Afd. Precision and Microsystems Eng.
Dr. P.J. Kortbeek
Fokker Techologies Holding B.V. - Manager Technology Office
R.J.M. Michielsen
Ministerie van Defensie – Directie Wapensystemen en Bedrijven / Luchtvaartsystemen
Ing. M. Oomen
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM); Fleet Manager B787 en A330
Dr. S.W. Rienstra
Technische Universiteit Eindhoven - W&I; Analysis, Scientific Computing
Ir. T. Sijpkes
Ebusco B.V. – Chief Technology Officer
Dr.ir. A.T.J. Verbeek
Oerlikon Eldim – Head of Business Line Eldim
Ir. F.F. Verduijn
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – Commissariaat Mil. Productie
Kol ir. J.H.J. Verhulst
Ministerie van Defensie - CLSK, Materiële Gereedheid & Externe Assortimenten
Dr.ir. E. van der Weide
Universiteit Twente – CTW; Department of Engineering technology
Lt-Kol ing. R.C. Zoeteman
Ministerie van Defensie – Programma Manager F-16 & PC-7
vacature
DNW – Directeur

27

Per 1 april 2021
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Bijlage 2 - Afkortingen, organisaties, apparatuur e.d.
AAS

Amsterdam Airport Schiphol

CEAS

Confederation of European Aerospace Societies

ACARE

Advisory Council for Aeronautics Research in Europe

CENA

Centre d’Etudes de la Navigation Aérienne

ACI

Airports Council International

CFD

Computational Fluid Dynamics

ACM

Automated Composite Materials

CGF

Computer Generated Force

ADS-B

Automatic dependent surveillance-broadcast

CHC

Canadian Helicopter Corporation

ADSE

Aircraft Development and System Engineering

CIRA

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

AEA

Association of European Airlines

CLAS

Commando LAndStrijdkrachten

AENA

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

CLSK

Commando LuchtStrijdKrachten

AFPT

Automated Fibre Placement Technology

CNC

Computer Numerical Controlled

AFRL

Air Force Research Laboratory

COTS

Commercial-Off-The-Shelf

AMAN

Arrival MANager

CROR

Counter Rotating Open Rotor

ANSP

Air Navigation Service Provider

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de

ANWB

Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

APERO

Avionics Prototyping Environment for Research and

Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

Operations

CTW

Construerende Technische Wetenschappen

APOC

Airport Operations Centre

CZSK

Commando ZeeStrijdKrachten

AR

Augmented Reality

DAEC

Dutch Aero Engine Cluster

ARINC

Aeronautical Radio, Incorporated

DARE

Delft Aerospace Rocket Engineering

ASAS

Aircraft Surveillance Applications System

DEAF

Digital Electronic Attack test Facility

ASTRON

ASTRonomisch Onderzoek in Nederland

DFS

Deutsche Flug Sicherung

ATC

Air Traffic Control

DGA

Délégation Générale pour l’Armament

ATM

Air Traffic Management

DG-INFSO Directorate-General for Information Society and Me-

AVIC

China Aviation Industry Corporation

AvMC

Aviation & Missile Center (US Army)

DHC

Defensie Helikopter Commando

AVT

Applied Vehicle Technology

DLO

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

AWL

Aarding Weerstandlas

DLR

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

BZ

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

DMO

Defensie Materieel Organisatie

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken

DNW

Duits-Nederlandse Windtunnels

C4ISR

Command, Control, Communications, Computers, In-

DOBBP

Directie Operationeel Beleid Behoeftestellingen en

dia

telligence, Surveillance and Reconnaissance
CAA

DSNA

Direction des Services de la Navigation Aérienne

2) Computational Aero-Acoustics

DST

Defence Science and Technology Group (Aus.)

DTP

Defensie Technologie Project

CAD/CAM Computer Aided Design / Computer Aided Manufac-
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Plan

1) Civil Aviation Authority

turing

EASA

European Aviation Safety Agency

CAE

Canadian Aviation Electronics Ltd.

ECAC

European Civil Aviation Conference

CAEP

Committee on Aviation Environmental Protection

ECATS

Environmental Compatible Air Transport System

CANSO

Civil Air Navigation Services Organisation

ECF

DNW Engine Calibration Facility

CATIA

Computer Aided Three-dimensional Interactive Ap-

ECSS

European Cooperation for Space Standardization

plication

EDA

European Defence Agency

CBM

Condition Based Maintenance

EEC

EUROCONTROL Experimental Centre

CDA

Continuous Descent Approach

EECT

Efficient Energy Conversion Technologies

CDM

Collaborative Decision Making

EGNOS

European Geostationary Navigation Overlay Service

CDO

Continuous Descent Operation

EGSE

Electrical Ground Support Equipment
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EHEST

European Helicopter Safety Team

HITT

Holland Institute of Traffic Technology

EHQ

EUROCONTROL Headquarters

HMD

Head Mounted Display

EMC

Elektro-Magnetische Compatibiliteit

HPS

Helicopter Pilot Station

ENAC

École Nationale de l'Aviation Civile

HST

DNW Hoge Snelheid Tunnel

ENAV

Ente Nazionale di Assistenza al Volo

IABG

Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft

E2CM

European Co-operation on (Cryogenic) Models

IATA

International Air Transport Association

ERA

European Research Area

ICAF

International Committee on Aeronautical Fatigue

EREA

European Research Establishments in Aeronautics

ICAO

International Civil Aviation Organization

EOV

Elektronische OorlogsVoering

ICT

Information and Communication Technology

ESA

European Space Agency

IenW

(Ministerie van) Infrastructuur en Waterstaat

ESO

European Southern Observatory

ILS

Instrument Landing System

ESRE

European Space Research Establishments

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

ESTEC

European Space Technology Centre

INCAS

National Institute for Aerospace Research, Roemenië

ETPS

Empire Test Pilot School

INRIA

Institut national de recherche en informatique et en

ETW

European Transonic Wind Tunnel

EUROCAE European Organisation for Civil Aviation Equipment

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

EWI

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

ISIS

Innovative Solutions In Space

EU

Europese Unie

ISO

International Organization for Standardization

EV

Externe Veiligheid

ISR

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

ISS

International Space Station

FAA

Federal Aviation Administration

ITAR

International Trade in Arms Regulations

FABEC

Functional Airspace Block Europe Central

ITD

Integrated Technology Demonstrators

FAI

First Aviation Institute

ITP

Internationaal Technologie Programma

FANOMOS Flight track and Aircraft NOise MOnitoring System

JAA

Joint Aviation Authorities

FaV

Faciliteiten als Vermogen

JARUS

Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems

FDF

Flow Duct Facility

JRC

Joint Research Centre

FIM

Faciliteit voor Instandhouding Meetapparatuur

JSF

Joint Strike Fighter

FOCA

Federal Office of Civil Aviation

JTI

Joint Technology Initiative

FOM

Fundamenteel Onderzoek der Materie

JU

Joint Undertaking

FPGA

Field Programmable Gate Array

KAT

Kleine Anechoïse windTunnel

FURORE

Facility for Unmanned ROtorcraft REsearch

KaV

Kennis als Vermogen

F4S

Fighter Four Ship

KDC

Knowledge and Development Centre

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

GARTEUR Group for Aeronautical Research and Technology in
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automatique

Europe

KLPD

Korps landelijke politiediensten

GBAS

Ground-Based Augmentation System

KMWE

Klein Metaal Werkplaats Eindhoven

GFORCE

Generic Fighter Operations Research Cockpit Envi-

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

ronment

KvB

Kennis voor Beleid

GIS

Geografische Informatie Systemen

LCM

Life Cycle Management

Glare

Glass fibre reinforced (laminate)

LED

light-emitting diode

GMES

Global Monitoring for Environment and Security

LFV

Luftfartsverket

GNSS

Global Navigation Satellite System

LIDAR

LIght Detection And Ranging

GPS

Global Positioning System

LLF

DNW Large Low-speed Facility

GSP

Gasturbine Simulatie Programma

LR

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

GTI

Groot Technologisch Instituut

LRN

Lucht- en Ruimtevaart Nederland

HELENA

HELicopter Environmental Noise Analysis platform

LST

DNW Lage Snelheid Tunnel

HCSS

Den Haag Centrum voor Strategische Studies

LSP

Laser Shock Peening

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland
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M2i

Materials innovation institute

RDT&E

Research, Development, Test and Evaluation

MALE

Medium Altitude Long Endurance

RF

Radio Frequency

MAMS

Mobile Acoustic Measuring Stations

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

MARIN

Maritiem Research Instituut Nederland

RPAS

Remotely Piloted Aircraft Systems

MATLAB

MATrix LABoratory

R/T

Radio-Telefonie

MKB

Midden- en KleinBedrijf

RTM

Resin Transfer Moulding

MLA

Militaire Luchtvaartautoriteit

RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

MOTS

Modified-Off-The-Shelf

SBAS

satellite-based augmentation system

MoU

Memorandum of Understanding

SEM

Scanning Elektronen Microscopie

MRO

Maintenance, Repair en Overhaul

SESAR

Single European Sky ATM Research programme

MUAC

Maastricht Upper Area Control Centre

SFWA

Smart Fixed Wing Aircraft

MUST

Multi UAS Supervisory Test bed

SHM

Structural Health Monitoring

MvD

Ministerie van Defensie

SISO

Simulation Interoperability Standards Organization

NAC

Netherlands Aircraft Company

SRON

Stichting Ruimte Onderzoek Nederland

NACO

Netherlands Airport Consultants B.V.

SSBV

Satellite Services B.V.

NARSIM

NLR ATC Research Simulators

SST

DNW Supersone Snelheid Tunnel

NASA

National Aeronautics and Space Administration

STO

Science and Technology Organization (NATO)

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

STW

Stichting Technische Wetenschapen

NATS

National Air Traffic Services

S[&]T

Science & Technology

NCLR

Nederlands Centrum voor Laser Research

TAAM

Total Airspace and Airport Modeller

NDI

Niet-Destructieve Inspecties

TAPAS

Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structures

NDO

Niet-Destructief Onderzoek

TKI

Topconsortium voor Kennis en Innovatie

NEC

Network Enabled Capabilities

TMA

Terminal Manoeuvering Area

NEVASCO NEtherlands Value Adders Services COllective

TN

Technische Natuurkunde

NH90

NATO Helikopter ontwikkeld vanaf de jaren ‘90

TNO

Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek

NLDA

Netherlands Defence Academy

TRADEF

TRAcker DEvelopment Facility

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

TRL

Technology Readiness Level

NSO

Netherlands Space Office

TUD

Technische Universiteit Delft

NTP

Nationaal Technologie Programma

TUe

Technische Universiteit Eindhoven

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk On-

UAS

Unmanned Aircraft Systems

derzoek

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

UT

Universiteit Twente

OEM

Original Equipment Manufacturer

UU

Universiteit Utrecht

ONERA

Office Nationale d'Etudes et de Recherche Aèrospati-

VCNS

Virtual Community Noise Simulator

ales

VenJ

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie

OVV

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

VHDL

VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware

O&T

Opleiding en Training

OT&E

Operational Test and Evaluation

VHF

Very High Frequency

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

VR

Virtual Reality

PHM

Prognostics and Health Management

VSL

Van Swinden Laboratorium

PIV

Particle Image Velocimetry

VU

Vrije Universiteit Amsterdam

PLST

Pilot Lage Snelheid Tunnel

WEST

Weapon Engagement Simulation Tools

Polimi

Politecnico di Milano

WEU

Western European Union

PPS

Publiek-Private Samenwerking

WUR

Wageningen University & Research

RANS-LES Reynolds-Averaged Navier–Stokes - Large Eddy Simulation
RCS
252

Radar Cross Section
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