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0 Inleiding
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor 2021 aan het NLR een subsidiebedrag ad 27.791 k€
beschikbaar gesteld: 26.055 k€ instituutssubsidie (incl. 548 k€ loon- en prijsindexering, gereserveerd voor DNWHST upgrade, en incl. 7.000 k€ t.b.v. Instandhoudingsbijdrage Grote faciliteiten) + 2.815 k€ programmasubsidie
(incl. 65 k€ loon- en prijsbijstelling) ten behoeve van het KvB-programma Defensie en separate programmasubsidies van I&W en J&V. Rekening houdend met doorschuifbudget uit 2020 en doorschuif budget naar 2022 heeft het
NLR totaal 21.082 k€ besteed aan de uitvoering van het NLR Onderzoeksprogramma 2021.

0.1 Actuele ontwikkelingen
Nieuw strategieplan 2022-2025
In 2021 is het strategieplan voor de periode 2022-2025 gereed gekomen, inclusief goedkeuring vanuit het ministerie EZK. In het kader van het nieuwe strategieplan start NLR per 1-1-2022 met programmatische kennisontwikkeling voor het vraaggestuurde onderzoek. Deze programma’s zijn geschreven op hun beoogde maatschappelijk impact (met behulp van batenkaarten) en hebben mede daardoor een duidelijke relatie met de KIA’s en andere prioriteiten van stakeholder en de betreffende beleidskaders (zoals Luchtvaartnota, Strategische Kennis en Innovatieagenda Defensie, etc.). Het NLR Onderzoeksplan 2022 is reeds in dit nieuwe format ontwikkeld.
Dit activiteitenverslag is derhalve het laatste volgens de ‘oude’ indeling.
Nieuw regeerakkoord
Na een record lange formatie is er een regeerakkoord voor het kabinet Rutte IV. Met het oog op de Lissabondoelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren, zet het kabinet vol in op onderzoek en innovatie, en wordt ruimtevaart als apart onderdeel benoemd. Hierin is veel aandacht voor verduurzaming, circulariteit en veiligheid. Het
Nationaal Groeifonds wordt verlengd tot 2028. In dit regeerakkoord is een substantiële verhoging voorzien van de
TO2-financiering langs drie lijnen: versterking Kennisbasis (120 miljoen p.j.), investeringen Grote Faciliteiten (50
miljoen p.j.) en MKB-ondersteuninge (25 miljoen p.j.). Deze bedragen zijn voor alle TO2’s gezamelijk. Dit zal leiden
tot meer ruimte voor gesubsidieerd onderzoek en daarmee tot een versnelling van innovatie. De uitwerking van
deze kaders naar toekenningen van budget voor de individuele TO2’s is in volle gang.
Specifiek voor NLR is belangrijk dat de voorstellen voor verduurzaming uit de Luchtvaartnota 2020-2050 ‘Verantwoord vliegen naar 2050’ (2020) worden doorgezet, zoals bijvoorbeeld over emissieplafonds per luchthaven. De
opbrengst van de vliegticketbelasting wordt deels gebruikt voor de verduurzaming van de luchtvaart en voor de
vermindering van leefomgevingseffecten. Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaatneutrale technologieën.
Het nieuwe kabinet gaat in deze kabinetsperiode €10,7 miljard investeren in onderhoud en intensivering van onze
defensie-uitgaven. Structureel wordt €3 miljard uitgetrokken. De basis wordt op orde gebracht. Hiervoor moderniseert Defensie en werkt het achterstanden in materieel en ICT weg. De ‘combat (service) support’ en inzetvoorraden voor de inzetbaarheid worden vergroot. Er wordt geïnvesteerd in modern materieel (inclusief digitalisering,
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innovatie en benodigde nieuwe capaciteiten). Ook is er de ambitie om te investeren in specialismen zoals ‘cyber’
en inlichtingen.
Groeifonds en Regeling R&D Mobiliteitssectoren
In 2021 heeft NLR actief deelgenomen in de ontwikkeling van een groot Groeifondsvoorstel, Luchtvaart in Transitie, waar de gehele luchtvaartsector aan heeft meegewerkt. Dit voorstel heeft de eerste drempels genomen; in de
loop van 2022 wordt duidelijk óf en in hoeverre deze activiteiten zullen starten.
Het LiT kan als volgt worden samengevat;
•

Luchtvaart in transitie – verdienvermogen en verduurzaming De Nederlandse luchtvaartsector heeft de
kans om als pionier in Europa te acteren in de transitie naar duurzame luchtvaart en daarmee – door wereldwijd exporteren van ontwikkelde technologie, producten en kennis – het verdienvermogen van de
Nederlandse economie structureel te vergroten en versneld de negatieve effecten van de luchtvaart aan
te pakken.

•

Hoe draagt het project bij aan economische groei in Nederland? Kansrijke onderzoeken en innovaties
komen versneld tot wasdom via de innovatie-infrastructuur en worden daarna met succes vermarkt in
binnen- en buitenland. Naar verwachting wordt de gevraagde bijdrage van het Nationaal Groeifonds circa
vier keer terugverdiend.

•

NL luchtvaartsector in opmaat naar VN-klimaatdoelen. De luchtvaart staat voor een enorme uitdaging
om klimaatneutraal te worden – Vóór 2050 wil de Nederlandse luchtvaartsector volledig klimaatneutraal
zijn, in lijn met de aanbevelingen van het IPCC. Bijkomende positieve effecten zijn het reduceren van fijnstof, stikstof en geluid.

Binnen de Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren heeft NLR in 2021 een drietal voorstellen gedaan en gehonoreerd gekregen, waarbij op belangrijke luchtvaart-technologiedomeinen de industrie wordt ondersteund met relavante innovaties.
Missiegedreven innovatiebeleid
Met de ondertekening op 11 november 2019 van het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-20231 heeft het
Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) 2 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)3 op de thema’s ‘energietransitie en duurzaamheid’, ‘landbouw, water en voedsel’, ‘gezondheid en zorg’ en ‘veiligheid’ (waaronder cyber-, defensie- en waterveiligheid). Het onderzoek van NLR is langs inhoudelijke lijnen ingericht waarbij de relatie met MTIB is
weergegeven bij elke secties van dit activiteitenverslag.
COVID-19
De crisis als gevolg van COVID-19 heeft de samenleving wereldwijd zwaar getroffen. Veel sectoren worden geraakt,
maar de luchtvaart in sterke mate omdat door mondiale reisbeperkingen het persoonsvervoer grotendeels is

1

Kennis- en innovaticonvenant, zie; https://www.topsectoren.nl/publicaties/kamerstukken/2019/november/12-11-19/kic-2020-2023
Missiegedreven Topsectoren en Innovaitebeleid (pdf): https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbriefover-missiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid/kamerbrief-over-missiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid.pdf
3 Kennis- en InnovatieAgenda’s zie: https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst
2
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weggevallen. De crisis lijkt ten tijde van het schrijven van dit verslag bijna ten einde te zijn. De neergang van de
economie als geheel lijkt mee te vallen, maar de luchtvaart ondervindt nog ernstige hinder. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben significante verliezen geleden, die hoogstens gedeeltelijk door overheidssteun worden gecompenseerd. De verwachting is dat het herstel op zijn nog enkele jaren op zich zal laten wachten, waarbij de verwachting is dat het langeafstandsverkeer zich langzamer zal herstellen dan de markt voor korte en middellange afstanden.
Veiligheidssituatie - inval Rusland in Oekraïne
Op het moment van schrijven van dit verslag is er oorlog in Europa. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Veel is nog
onduidelijk, maar er zullen belangrijke gevolgen zijn. Landen zullen hun prioriteiten aanpassen aan deze nieuwe
geopolitieke situatie. Voorstelbaar is dat meer financiering van Defensie zal kunnen leiden tot de behoefte om
meer onderzoek te doen, waardoor NLR de ondersteuning van het ministerie van Defensie op dit gebied zou kunnen vergroten. Er lijkt ook een grotere politieke bereidheid te ontstaan om de NATO afspraak van 2% te realiseren.
Welke gevolgen eventuele budgetverschuivingen zullen hebben voor andere aspecten (bijv. Groeifonds, etc.) dient
nog te worden afgewacht. Gevolgen zijn er in ieder geval ook ten aanzien van cyber security, bijvoorbeeld in de
vorm van meer pogingen van ‘statelijke actoren’ om toegang tot het netwerk van NLR te krijgen. NLR is uitermate
alert hierop.

0.2 Prioriteiten NLR en indeling activiteitenverslag
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 0.2.1 – NLR Stategische 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

7

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

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 multidiciplinaire 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 0.2.2 wordt e.e.a. geïllustreerd.
Hieronder wordt deze indeling nader beschreven.
Figuur 0.2.2 - Onderdelen besteding subsidie
Vraaggestuurde kennisontwikkeling
(Kennis voor Beleid)
De vraaggestuurde kennisontwikkeling (in 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 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

•

Veiligheid in en vanuit de ruimte (t.b.v. ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie, sectie 2.3)

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)
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•

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 KvB-budget 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 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.
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1 Strategische ambities
Dit hoofdstuk bevat de in het kader van het huidige strategieplan 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 benoemd, met een verwijzing naar dit hoofdstuk. De bedoeling is de inhoudelijke samenhang hiermee beter voor het voetlicht te brengen.

1.1 SA02 - 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.
SA02.1

Virtual manufacturing voor composieten en 3D printed metals
Kennispartners: TUDelft, Simutence, GKN Fokker
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 een composiet fabricage proces een virtuele voorspelling te ontwikkelen.
De focus zal liggen op drapeer en pers simulatie en validatie van dubbelgekromde composiet onderdelen
in zowel thermoharder als thermoplast. Belangrijke aspecten in dit onderzoek zijn evaluatie van bestaande
software en toepassingsgebieden, koppeling van software en validatie van de resultaten.
Dit project heeft een belangrijke link met het kennisproject Thermische analyse composieten (SA02.3) omdat voor het uitvoeren van goede simulaties goede materiaal eigenschappen ingevoerd moeten worden.
In dit kader is het belangrijk om betrouwbare data te generen en ook beschikbaar te maken voor de simulatie. Hiervoor wordt een testcase gedaan met het softwarepakket Material Center waarin, onder andere,
materiaalgegevens opgeslagen kunnen worden.

Resultaten 2021

De resultaten van de simulaties met Abaqus, PAM composites en Simutence zijn vergeleken.
Daarnaast is een afstudeeropdracht ingezet om een ontwerp workflow voor een composiet
draping onderdeel van een drone te maken. Dit heeft veel inzicht gegeven in de mogelijkheden en beperkingen van de virtual manufacturing tools.
Op additive manufacturing gebied zijn print simulaties uitgevoerd om inzicht te verkrijgen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA02.2

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
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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 productieunits 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 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 2021 en 2022 zijn testen uitgevoerd met de digital twin. Hiervoor zijn de technologie demonstrators gebruikt die in het kader van het HECOLAG project zijn ontwikkeld (composiet onderstelcomponenten). Op
basis van deze resultaten zijn ontwikkelingen en of verbeteringen in de digital twin doorgevoerd.
Resultaten 2021

Een generieke architectuur van de digital twin is opgesteld en individuele bouwstenen van
de Digital Twin zijn ontwikkeld. Nieuwe hardware t.b.v. communicatie tussen alle apparatuur en de Digital Twin modules is geïmplementeerd. Realtime communicatie met equipment is tot stand gebracht. Inclusief een real-time visualisatie middels GUI (lokaal, remote
en mobiel). Real time proces controle met automatische signalering van tresholds vanuit de
werkinstructie is geimplementeerd en met succes gedomstreerd. Door middel van deze demonstratie is de potentie van een Digital Twin voor fabricage units aangetoond. Ontwikkelingen van additionele digital twins (lasopstelling en de fibre placement machine) zijn inmiddels in het kader van nieuwe projecten in gang gezet.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Er is een presentatie gegeven over de digital twin tijdens het webinar Composietproductie
en Digital Twin. Tijdens een Smart Industry Hub Noordwest meeting, bij het InnovatieclusterNOP, tijdens de conferentie Industrial Ethernet en Machinebouw en tijdens het Internation Symposium on Composite Manufacturing (ISCM)
Daarnaast is ere en NLR Flyer gemaakt en een Digital Twin filmpje voor NLR YouTube).

SA02.3

Thermische Analyse composieten
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, Airbus D&S Netherlands
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
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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 efficienter ontwikkelen (sneller, goedkoper, geringere CO 2-uitstoot).

Figuur 1.1.1 Autoclaaf met testinstrumentatie
Resultaten 2021

PFT- alfa (Frankrijk) heeft voor het NLR metingen verricht waarmee de krimp en uitzettingscoefficiënten kunnen worden bepaald op een hars system dat wordt gebruikt voor dikwandige composiet delen zoals gebruikt in landingsgestellen. Deze eigenschappen zijn belangrijk
voor verder ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame composiet delen zoals landingsgestellen. Op gebied van thermische analyse heeft het NLR ook testen uitgevoerd op verschillende pan configuraties voor DSC metingen. NLR werkt met een brede range aan materialen
die niet allemaal met dezelfde methode kunnen worden geanalyseerd. Hetzelfde is ook gedaan voor viscositeitsmetingen. De resultaten van thermische analyse zijn in 2021 gebruikt
als input voor het opstellen van cure modellen en optimalisatie van uitharding. Tenslotte zijn
de NLR TA capabilities uitgebreid met de Cure Simulator van Synthesites die non-invasive
monitoren van injectie en/of uithardingsgedrag van composieten in oven en autoclaaf mogelijk maakt en integraal onderdeel uitmaakt van process analyse en virtual manufacturing /
digital twin.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NLR, Synthesites work toward intelligent manufacturing for aerospace structures | CompositesWorld
Calibration and validation of a numerical BMI curing model using asymmetric laminated
composite plates, NLR-TP-2021-308
Thermal and structural modelling of thermoset composite repairs towards optimization of
the cure cycle for minimum distortion, T. Koenis, N. van Hoorn, M. Moghadasi, ECCOMAS
2022, 5-9 June 2022, Oslo, Norway
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SA02.4

Metal Additive Manufacturing
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: SHELL, Mokveld, Thales, Patria, Defensie, BeAM, TAI, Oerlikon, Aeronamic
Ondersteunen van de partners bij het toepassen van diverse metaal AM technologieen. Dit wordt gedaan
door onderzoek aan “poederbed printen” (L-PBF) en Laser Deposition (DED) Additive Manufacturing. Voor
beide processen wordt onderzoek gedaan aan het optimaliseren van het proces waardoor onderdelen
aangemaakt kunnen worden met voorspelbare eigenschappen. Voor iedere partner zal een relevante demonstrator geoptimalisserd en aangemaakt worden met één van de twee AM processen.

Resultaten 2021

Diverse Inconel (Inconel718) en Titanium (TiAl6V4) materiaal samples zijn getest om de mechanische eigenschappen te bepalen. De samples zijn door de partners en het NLR aangemaakt om de invloed van de diverse L-PBF machines en parameterinstellingen met elkaar te
kunnen vergelijken. Voor het L-PBF proces is een start gemaakt met het analyseren van de
date zoals deze door het Melt Pool Monitoring systeem aangeleverd wordt. Uiteindelijk doel
is om tijdens het proces afwijkingen te detecteren (zie onderstaande figuur) om vroegtijdig
defecten in het eindproduct aan te kunnen tonen.

Figuur 1.1.2 Detectie van procesafwijkingen
Knelpunten
Algemene Publicaties

SA02.5

• Twee voortgangsvergaderingen in juni en november en een “Design day” in november
voor de ontwerpers van de deelnmende projectpartners.
• Wits WW en Amsterdam E, Graded structures by multi-material mixing in laser powder
bed fusion, CIRP Annals - Manufacturing Technology (2021),
https://doi.org/10.1016/j.cirp.2021.03.005

3-D printen van hoogwaardige vezelversterkte polymeren en polymeer gevulde metalen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -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 polymeer-gevulde 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.
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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.
Resultaten 2021

NLR heeft verschillende hoogwaardige kunststoffen geprint, waaronder PEEK, PEKK, PEI met
korte koolstofvezels, alle met een hoge smelttemperatuur boven de 200 graden Celsius.
Deze hoogwaardige kunststoffen zijn geprint met de miniFactory Ultra, een industriële 3D
printer met een verwarmde bouwkamer die zorgt voor hogere kwaliteit en minder krimp defecten tijdens het afkoelen van het materiaal. De studie heeft aangetoond dat materialen
als PEI en PEKK interessant zijn als hoogwaardige tooling materialen voor composiet fabricagetechnologieën, met inbegrip van autoclaaf processen tot een maximale gebruikestemperatuur van 180 graden Celsius.

Knelpunten

3D geprinte tooling materialen zijn getest onder hoge gebruikestemperaturen tot 180 graden Celsius. Thermische uitzetting (CTE) in combinatie met lokale defecten in het materiaal,
inherent aan het 3D printproces, kunnen zorgen voor een variatie in uitzetting tijdens het
composiet fabricageproces. Voor toekomstig onderzoek zal breder in kaart moeten gebracht
wat haalbare toleranties zijn voor composiet fabricageprocessen, en op welke wijze lokale
defecten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Voor homogene uitzetting van het materiaal kan gedacht worden aan onderzoek naar verschillende printstrategieën en zogenoemde infill geometrieën.

Algemene Publicaties

-

SA02.6

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 2021

In 2021 zijn hiervoor geen werkzaamheden verricht

Knelpunten:

-

Algemene Publicaties

-

SA02.7

Flexibele malconcepten voor thermoplast materialen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Fokker
Het aanmaken van thermoplastic (TP) panelen met geintegreerde verstijvers is een efficiente methode om
bijvoorbeeld romppanelen te maken omdat paneel en verstijvers in één cyclus op de fibre placement robot aangemaakt kunnen worden. Consolidatie in de autoclaaf met een flexibele mal (vgl ACASIAS project)
is een geschikte methode voor thermoset materialen. Gebruik van een dergelijke mal voor hoge temperatuur consolidatie van TP materialen vereist het gebruik van andere materialen. In dit programma worden
geschikte materialen onderzocht.

14

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Resultaten 2021

In 2021 zijn hiervoor geen werkzaamheden verricht

Knelpunten:

-

Algemene Publicaties

-

SA02.8

NLR bijdrage Smart Industry 3-D Print kompas
Kennispartners: Philips, Stork Turboblading, Binder 3D, DEMCON, QSIL, VARIASS, Landes, Revamo, ASTRON
Relaties klanten en gebruikers:
Scala van AM technologieën. Het NLR zal een bijdrage leveren aan het metaalprinten en meer specifiek
het Direct Energy Deposition (DED) proces.
Het projectvoorstel is een initiatief van een aantal noordelijke samenwerkingsverbanden en omvat een
breed scala van AM technologieen. Het NLR zal een bijdrage leveren aan het metaalprinten en meer specifiek het Direct Energy Deposition (DED) proces.

Resultaten 2021

In 2021 is onderzoek gedaan aan de parameteroptimalisatie van het DED proces en zijn diverse batches met materiaal samples aangemaakt (zie onderstaande figuur) met verschillende
instellingen van de kritische parameters zoals laservermogen en depositiesnelheid.

Figuur 1.1.3 Verschillende DED-gefrabriceerde batches t.b.v. paramteroptimalisatie
De invloed op de materiaaleigenschappen en de microstructuur is onderzocht middels mechanische beproevingen en microscopisch onderzoek.
Met het onderzoek is inzicht verkregen in het effect van de parameterinstelling op de materiaaleigenschappen. In 2022 zal het onderzoek vervolgd worden en kan per materiaal een
set optimale procesparameters gedefinieerd worden.
Knelpunten

Installatie en in gebruik nemen van het monitorsyteem (Clamir) en de softwarekoppeling
aan de DED machine.

Algemene Publicaties

Presentatie binnen het 3DPrintkompas consortium in oktober 2021.

SA02.09 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.
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•

In 2020 is een overzicht 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 onderzoek maakt het mogelijk de corrosiesnelheid in constructiedetails van militaire systemen te berekenen onder operationele omstandigheden.

Resultaten 2021

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van oppervlaktevervuiling op de optredende corrosie. Hiervoor is gebruik gemaakt van reeds beschikbare data van marinehelikopters en aanvullende experimenten in een zoutsproeikast. Een fysisch model is gerealiseerd waarbij gemeten polarisatieweerstand van de sensoren niet meegenomen wordt in de corrosievoorspelling. Het meetelement in de sensoren die de polarisatieweerstand meet corrodeert na
verloop van tijd, waardoor dit niet meer bruikbaar is. Met de ontwikkeling van het nieuwe
fysische model kan er in de toekomst zonder polarisatieweerstandmeting een redelijk accurate voorspelling gedaan worden over de te verwachten corrosie.

Figuur 1.1.4 Data t.b.v. corrosiemodellering
Knelpunten

Omdat er relatief weinig meetvariabelen aanwezig zijn in de gemeten data, is het noodzakelijk geweest om aannames te doen op bepaalde punten. Daarmee is het model alleen geschikt voor een overall voorspelling van corrosie ten gevolge van de (gemeten) omgevingscondities.

Algemene Publicaties

-

SA02.10 NDO+: NDO Technieken
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -1)
Ontwikkeling PAUT (DDF, TFM, SAFT, SAUL) .
Doelstellingen:
Bij de inspecties van 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
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eigenwerkprogramma heeft tot doel om de mogelijkheden te onderzoeken of alternatieven PAUT technieken een bijdrage kunnen leveren om tot een totaal NDO oplossing te komen. De volgende doelstellingen zijn te identificeren:
• Ervaring opdoen met reconstructiealgoritmes
• Beschikken over relevante data sets voor om deze reconstructiealgoritmes te testen (uitbesteden)
• Evalueren van de verschillende reconstructiealgoritmes met als conventioneel C-scan data als baseline
2)
CT-scan data analyse (AVIZO), AM ondersteuning
Doelstellingen:
Radiografie is een NDO techniek die gebaseerd is op het principe dat het inwendige van een materiaal gevisualiseerd kan worden door het te onderwerpen aan doordringende straling en vervolgens het schaduwbeeld aan de andere kant van het materiaal op stralingsgevoelige film/plaat vast te leggen. Met behulp
van Computed Tomography CT) is het mogelijk complexe 3D composiet en Additive Manufacturing (AM)
componenten te inspecteren waarbij een 3D reconstructie van het component wordt gegenereerd. Op dit
moment worden CT-scan data sets (CT-scan inspectie wordt uitbesteed) alleen geanalyseerd met Viewer
software. Om meer informatie (bijvoorbeeld meten van de inwendige geometrie) uit de dataset te halen is
er binnen NLR AVIZO software beschikbaar. Doel is om met de extra analyses het productieproces van
composieten en AM componenten beter te ondersteunen en te optimaliseren.
WIKAKI (Wat Is Klaar Als ‘t Klaar Is):
• Handleiding “standaard” stappen evaluatie composiet product (flow charts)
• Handleiding “standaard” stappen evaluatie AM product (flow charts)
• TR over de mogelijkheden van AVIZO met voorbeelden van eigen geëvalueerde data sets (Inhoudsgave)
Resultaten 2021

-

Knelpunten

CT scan data analyse is in 2021 stopgezet, omdat de academische capaciteit voor dit werk
ontbrak en vanuit de uitvoering niet afdoende niveau werd gehaald. Doordat eind 2021 een
nieuwe (academische) medewerker bij AVTH in dienst is getreden, hopen we dit werk in
2022 alsnog af te maken.

Algemene Publicaties

-

SA02.11 NDO+: Optische Technieken
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Fotogrammetrie: m.b.v. foto’s en software 3D model maken (geometrie inclusief kleur / textuur)
Doelstellingen:
Met de huidige geavanceerde structured light 3D scanners van AVTH kunnen nauwkeurige 3D metingen
uitgevoerd worden aan geometrieën. Er is daarnaast echter een toenemende behoefte om een geometrie
ook in 3D te kunnen meten m.b.v. eenvoudige camera’s, waarbij ook de kleuren van het object worden
vastgelegd. Dit is mogelijk met fotogrammetrie, waarbij er rondom een object vele foto’s worden gemaakt
met overlap van beelden. M.b.v. speciale software, zoals Meshroom (open source software), kunnen deze
2D foto’s in 3D geplaatst worden waarmee er een 3D (kleuren) puntenwolk gecreëerd wordt van het object. Dit kan vervolgens gebruikt worden als basis voor de multi-domein inspecties met projectie van bijvoorbeeld de actieve thermografie resultaten in 3D.
Doel van dit onderzoek is het bepalen van de nauwkeurigheid van fotogrammetrie bij gebruik van verschillende camera’s, de noodzakelijke randvoorwaarden en invloeden daarbij.
Activiteiten:
- Onderzoek ins en outs uitvoeren van fotogrammetriemetingen, bepalen randvoorwaarden
- Definitie gewenst object
- Bepalen gewenste “looproutes” en cameraposities, inclusief detailopnames
- Object 3D meten met structured light scanner als referentie (indien niet al aanwezig)
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- Fotogrammetrie foto’s maken met verschillende camera’s, verschillende “looproutes”, verschillende
details opnames
- Met Meshroom (of andere software) foto’s verwerken naar 3D model
- Meshroom software opties doorgronden en uitvoeren
- 3D model optimalisaties uitvoeren
- Vergelijking resultaten met die van de structured light scanner
- Validatie fotogrammetrie voor multi-domein door combinatie met resultaten actieve thermografie
- Optioneel: validatie standaard software waarmee d.m.v. beeldanalyse defect detectie geautomatiseerd
uitgevoerd kan worden aan het 3D kleuren model
WIKAKI (Wat Is Klaar Als ’t Klaar Is):
- Procedure uitvoeren fotogrammetrie metingen
- Rapport met bevindingen
Resultaten 2021

De gehele capaciteit is aangewend om een gedegen onderbouwing te verkrijgen van de
nauwkeurigheid van optisch meten. Met name het met markers bepalen van verplaatsingen
is hierbij van belang. Dit wordt onder meer gebruikt bij certificatie testwerk.
Rapportage is in conceptvorm gereed.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Calibration procedure for 3D marker tracking by Digital Image Correlation measurement
technique ARAMIS, R. Beukema (draft)

1.2 SA04 – 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).
SA04.1

Modelgebaseerd evaluatie en certificatie van NDI procedures
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Koninklijke Luchtmacht heeft vaak te maken met inspectieprocedures die (soms onnodig) complex en/of
onduidelijk geschreven zijn. NLR krijgt vaak de vraag om met een alternatieve procedure te komen. De alternatieve methode moet aantoonbaar tot dezelfde of betere betrouwbaarheid leiden. Omdat de hoeveelheid data die hiervoor nodig is groot is, wordt het certificatietraject voor de alternatieve inspectieprocedures vaak niet geïnitieerd.
Momenteel zien we dat de NDT simulatie tools op de markt verschijnen die de inspectieresultaten kunnen
voorspellen (ultrasoon, eddy current, radiografie). Deze simulatiemethoden kunnen veel voordelen opleveren voor de inspecteur; geschiktheid van de methode op de CAD model testen, test setup van te voren
bepalen, en model-assisted probability of detection (MAPOD) mogelijk maken.
MAPOD
MAPOD (Model Assisted Probability of Detection) maakt het mogelijk om de benodigde data te genereren
voor alternatieve inspectieprocedures zonder dat veel fysieke meetdata ervoor nodig is (dus kosten en
tijdbesparend). Dit zal uiteindelijk ertoe leiden dat de certificatie van de nieuwe procedures makkelijker
wordt.
In dit programma onderzoeken we hoe nauwkeurig de simulatie de werkelijkheid kan benaderen zodat de
vele voordelen die de simulatie kan bieden benut kunnen worden. Hiermee krijgen we beeld bij de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het MAPOD concept. Daarnaast wordt in dit programma gekeken
welke certificatie-aspecten een rol spelen als MAPOD ingevoerd kan worden als means of compliance. Het
te verwachten TRL niveau aan het eind van 2021 zal TRL 3-4 zijn.
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Resultaten 2021

De simulatie van niet-destructieve inspectietechnieken (NDI) heeft een grote ontwikkeling
doorgemaakt. In samenwerking met de luchtmacht is gekeken naar de toepassing van deze
techniek om inspecties te optimaliseren. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld waarin
de onnauwkeurigheid als gevolg van een misorientatie van de sensor gesimuleerd kon worden. Het gaat in dit geval om een phased array ultrasoon techniek waarbij de orientatie van
de taster gevarieerd kon worden. Dergelijke simulaties maken het mogelijk om de voor certificatie benodigde testmatrix flink te reduceren.

Figuur 1.2.1 – Simulatie van ultrasoon inspectie met gekantelde sensor
Er is ook gekeken naar het simuleren met het softwarepakket CIVA van inspectie op een
niet-isotroop materiaal. Meegenomen zijn de invloed van verschillende ultrasoon probe settings, zoals aperture size, focal depths, kalibratie en dynamic depth focusing. De simulatie is
uitgevoerd op een CFRP materiaal met flat bottom holes als artificiele schades.

Figuur 1.2.2 - Simulatie van ultrasoon inspectie op een dik composiet CFRP blok
Knelpunten

Voor een goede simulatie van NDI prestaties is Kennis nodig van de lay-up van composiet laminaten. Deze kennis is niet altijd beschikbaar bij MRO organisaties.

Algemene Publicaties

Liu FT, Model Assisted Probability of Detection of Phased Array Ultrasonic Technique on an
Aircraft Metallic Part, NLR-TR-2021-289 (draft)

SA04.2
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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. In 2020 is het Campione 1 project afgesloten en in 2021 wordt het vervolgproject Campione 2 ontwikkeld en opgestart.
Resultaten 2021

-

Knelpunten

In 2021 is geen aansluiting gevonden bij Campione 2.

Algemene Publicaties

-

SA04.3

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 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 2021
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In 2021 is er door capaciteitsgebrek minder uitgevoerd dan beoogd. Er is nog wel onderzoek
gedaan naar verschillende systemen van materiaal verwijderen voor een reparatie. Hieronder vallen abrasief waterstralen, Laser ablation, mechanisch verspanen door DMG Mori en
verspanen door middel van een cobot.
Abrasief waterstralen werkt technisch prima maar is een langzaam proces en daardoor lager
op de voorkeurslijst gekomen. De laser ablation unit van GKN Fokker is opnieuw opgebouwd
bij DCMC in Woensdrecht en wacht op in bedrijfsstelling door de leverancier. De DMG Mori
is te complex, te groot en te zwaar gevonden voor de relatief lichte vliegtuigconstructies. Als
alternatief is een COBOT (collaborate robot) opnieuw bekeken om in de toekomst composiet reparaties uit te kunnen voeren. Allereerst zijn er testen gedaan in combinatie met een
rijdend Technicon platform en gebruik makend van een “Dremel” verspanende unit. De accucapaciteit van het platform die ook de robot voedt bleek onvoldoende te zijn en de Dremel frees te licht. Vervolgens is de Cobot voorzien van een Makita DRT50 kantenfrees en is
het geheel op een solide lastafel gebouwd.
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Figuur 1.2.3 – Reparatie COBOT
Eén van de volgende stappen is het onderzoek naar een geschikt vision systeem voor de orientatie van de robot ten opzichte van het proefstuk/schade.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA04.4

Service Logistiek
Kennispartners: Gordian Logistic Experts
Relaties klanten en gebruikers:, 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 Addon 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 2021

Project MATLOG is afgerond en gepresenteerd op de conferentie EURO 2021 in Athene. Algoritmen melden componenten die met een bepaalde waarschijnlijkheid binnen drie dagen
zullen falen. Het multi-echelon model berekent een kleinere netwerk-voorraad en een kortere mean time to repair bij drie dagen waarschuwingstijd, met behoud van een 95% aggregated service level en rekening houdend met 10% vals-negatieve resultaten.

Knelpunten

-
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Algemene Publicaties

D. Spirtovic, K. et al (2021), “Maintenance Add-on to Logistics - Data fusion for a reduced logistics footprint”, in” 31st European Conference on Operational Research (EURO 2021), 1114 juli 2021, Athene, NLR-TP-2021-023, Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Amsterdam.

SA04.5

LCK - Certificatieprocessen en kwalificatiemethodieken (zie LCK.1, sectie 4.1.4)

SA04.6

LCK - Internationale samenwerkingsverbanden (zie LCK.2, sectie 4.1.4)

SA04.7

LCK – Programma management (zie LCK.4, sectie 4.1.4)

SA04.8

IML – Advanced materials 2018 - 2021

•

•

Kennispartners: STO (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 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 constructies en hoge-temperatuurmaterialen die gebruikt
worden in moderne vliegtuigconstructies.
Physics of advanced structural materials
Een techwatch wordt uitgevoerd naar de toepassing van grafeen en nanomaterialen in composiet materialen (PMC’s). Met grafeen en/of nanomateriaal gevulde harsen zijn goedkoop te produceren en zijn aanmerkelijk sterker dan de basisharsen. Meer onderzoek is echter nodig voordat dergelijke systemen de conventionele harsen kunnen vervangen. Aansluiting zal worden gezocht bij NATO/STO-AVT-304 “Graphene
technologies and applications for defence”.

Resultaten 2021

•

•

Graphene & nano material based PMCs – In 2020 is onderzoek gedaan naar het verbeteren
van de mechanische eigenschappen van de hoge-temperatuur BMI-hars door toevoeging
van grafeen en zijn een aantal coupons aangemaakt en mechanische trek testen uitgevoerd.
In 2021 is dit testprogramma doorgezet met het uitvoeren van compressie, buigtesten en
fracture toughness testen.
New adhesives & resins for composite repairs – In 2021 is onderzoek gedaan aan reparaties
met een BMI matrix patch volgens de “envelop infusion” methode. In eerste instantie is een
repair patch aangebracht op een “scarfed” aluminium paneel voorzien van een lossingsmiddel (Frekote) waardoor de patch na het uitharden verwijderd en geïnspecteerd kon worden.
Na deze succesvolle test op het aluminium paneel kan een vervolgtest op een BMI/Carbon
composiet paneel uitgevoerd worden.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA04.9

•
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IML – System Health Monitoring & Smart Hangar Technologies 2018 - 2021
Kennispartners: ADD, Universiteit van Twente, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, MKB Technobis
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie; mogelijke spin-off naar Fokker Aerostructures, andere vliegtuigfabrikanten en/of –gebruikers
Dit betreft de volgende taken:
Application of Augmented Reality concepts in maintenance
Immersive technologies zoals Augmented Reality (AR) hebben de laatste jaren een enorme sprong
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•

•

gemaakt in kwaliteit en beschikbaarheid. Een demonstrator zal worden ontwikkeld om de meerwaarde te
laten zien van het gebruik van AR in een onderhoudsorganisatie. Als directe toepassing wordt gekeken
naar het projecteren van inspectiebevindingen op een constructie-deel, om benodigd onderhoud gemakkelijker en nauwkeuriger uit te kunnen voeren.
Innovative SHM technologies
Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om aan de hand van continue metingen met fiber-optische
sensoren de locatie en zwaarte van mechanische impactbelastingen te bepalen. Dergelijke belastingen
kunnen tot moeilijk te detecteren schades leiden in composiet constructiedelen. Een automatisch impactdetectiesysteem maakt dure en tijdrovende handmatige inspecties overbodig.
Innovative NDI technologies
Verder wordt het onderzoek voortgezet naar Niet-Destructieve Inspecties van hybride constructies en
composiet panelen, aanwezig in onder andere de F-35, NH90 en MQ-9. Een studie wordt 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). Aandacht zal worden besteed aan de modelmatige bepaling van de Probability Of Detection, wat van groot belang is voor de certificatie van NDI-technieken.

Resultaten 2021

Application of Augmented Reality concepts in maintenance – (zie SA04.22)Om na te gaan
hoe Augmented Reality (AR)-technologie op zinvolle wijze ingezet kan worden in de onderhoudsorganisatie van Defensie is in juli 2021 een workshop gehouden met 16 medewerkers
van Defensie.
Daarnaast is gewerkt aan een concrete AR-toepassing,
waarin eerdere onderhoudsbevindingen tijdens het onderhoud geprojecteerd kunnen worden op het fysieke
object. De bouwstenen om dit te kunnen doen zijn gedemonstreerd op een representatief object (de Twizy – zie
paragraaf SA04.18). De AR-applicatie is in staat om een
object te scannen en herkennen, een 3D-model te mappen op het fysieke object en een gevonden schade met
bijbehorende meta-informatie te registreren.
Figuur 1.2.4 – AR-applicatie projecteert het virtuele model over het fysieke object na automatische herkennen
van de vorm
Innovative NDI technologies – Een literatuuronderzoek is uitgevoerd naar de toepassing van
Ultrasonic Propagation Imaging (UPI) voor het detecteren van productiefouten en gebruiksschades in lichtgewicht constructiedelen. UPI is een laser-ultrasoon techniek waarbij het
constructiedeel contactloos wordt geïnspecteerd. De techniek leent zich voor volledig geautomatiseerde toepassing tijdens de productie en onderhoud van zowel metalen als composieten componenten. Er is contact geweest met Centre Spatial de Liege (CSL) om kennis te
delen op het gebied van laser ultrasonics. NLR heeft een aantal referentiepanelen gedeeld
waar CSL hun techniek op heeft toegepast.

Figuur 1.2.5 – Ultrasoon propagation images in twee proefpanelen van NLR. Links: duidelijk
zichtbare impact schade. Rechts: kunstmatige delaminaties zien, dieper in het paneel.
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Verder is binnen EDA (European Defense Agency) een onderzoeksprogramma gestart om de
Europese kennis over onderhoud van constructies met low-observable coatings op te bouwen (Advanced Low Observable Coatings And Structures – ALOCAS, EDA B.PRJ.RT.796). Momenteel is men vaak genoodzaakt om de LO coating weg te halen en te herstellen voor een
NDI inspectie handeling, wat veel werkdruk en downtime geeft. Een literatuurstudie is uitgevoerd waarin twee technieken naar voren kwamen die mogelijk gebruikt kunnen worden
zonder het verwijderen van de coating: eddy current en thermografie.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Hwang J, Eddy current inspection of hybrid airframes, presentatie tijdens British Institute on
Non-Destructive Testing (BINDT) Workshop on Metallic Airframe, 20 april 2021

SA04.10 IML – Prognostics 2018 - 2021

•

•

•

•

Kennispartners: TU Delft, GARTEUR, Wärtsila, Fokker Aerostructures, Embraer, DST, US Air Force Academy,
Airbus, STO (AVT-ET-211), Garteur (werkgroep SM/AG-35)
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. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe databasetechnologieën en moderne data-analysemethodieken die optimaal toegesneden zijn op de (big) data waarmee digital twins worden gevoed. Een multiplier op deze activiteiten wordt bereikt door deelname aan
NATO/STO AVT-ET-211 “Digital Twin Technology”.
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 onderhoud gerelateerde problemen zoals voorraadvoorspelling en de bepaling van de economische levensduur van vliegtuigconstructies.
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 het aantal
voor certificatie benodigde fysieke vermoeiingsexperimenten (i.s.m. DST). Onder deze taak valt ook de bijdrage van Defensie aan PPS project PROF 2 – zie project I.20 in hoofdstuk 5.
Thermal loads in hybrid structures
Verder wordt onderzoek gedaan naar het effect van temperatuurswisselingen op de interne krachten in
hybride constructies. In dit verband wordt deelgenomen aan de GARTEUR werkgroep SM/AG-35 “Fatigue
and Damage Tolerance Assessment of Hybrid Structures”.

Resultaten 2021
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Thermal loads in hybrid structures – Het doel van deze taak is het ontwikkelen van een efficiënte methode voor het bepalen van thermische belastingen in hybride (composiet-metaal)
constructies t.b.v. luchtwaardigheidskwalificaties of reparaties door middel van testen en/of
analyses. Een belangrijke maar onbekende en lastig te modelleren parameter daarin is de
flexibiliteit van de gebruikte verbindingsmethode tussen de samenstellende delen van de
hybride constructie. Er is een ontwerp gemaakt en gebouwd van een proefstuk met representatieve afmetingen (voor bij Defensie gebruikte systemen) waarin deze parameter experimenteel bepaald kan worden. De testen zullen begin 2022 plaats vinden.
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Figuur 1.2.6 – Demonstrator wing box (links) met eindige-elementen model (rechts)
Verder is een reparatie ontwikkeld waarin de temperatuurcycli geoptimaliseerd zijn om de
cure-geïnduceerde vervorming en spanningen te verkleinen. Van deze reparatie- en optimalisatiemethode is een abstract ingediend voor de ECCOMAS 2022 conferentie.
Application of Digital Twins in Aircraft Maintenance – De F-16 wordt gebruik als demonstrator van Digital Twin technologie omdat NLR hier in de loop van de jaren veel informatie
over heeft verzameld uit diverse bronnen. Er wordt gekeken naar methoden die onderliggende generieke modellen voor een wapensysteem kunnen tunen voor een specifieke tail
op basis van inspecties aan die tail (zgn. Bayesiaanse methoden). In 2021 is gewerkt aan:
• Het daadwerkelijk bepalen van de vermoeiingsschade per kritieke locatie (control point)
• Visualisaties van de schade per control point per vlucht
• De verdere implementatie en toepassing van de Bayesiaanse methode
Reduced order modelling (ROM) for aerodynamic characterization – Door de sterk toegenomen betrouwbaarheid van Computational Fluid Dynamics (CFD) wordt het in steeds meer
stadia van het ontwerptraject van vliegtuigen toegepast. Tijdsafhankelijke berekeningen
worden echter vanwege de benodigde lange rekenduur sporadisch ingezet. Het ontwikkelen
van een ROM op basis van CFD resultaten biedt de mogelijkheid om de nauwkeurigheid van
CFD berekeningen te gebruiken in een model dat door zeer snelle rekentijden wel praktisch
inzetbaar is. De ontwikkelde technologie kan worden ingezet voor instandhouding en inzetbaarheid en bepaling van invloed van veranderd gebruik hierop. De werkzaamheden in 2021
betroffen (i) leiding geven en deelname aan NATO STO AVT onderzoeksgroep AVT-351 Enhanced Computational Performance and Stability & Control Prediction for NATO Military Vehicles, en (ii) begeleiding van een afstudeeronderzoek aan NLR/TUD.
Corrosion & corrosion fatigue – Het pickling proces dat gebruikt wordt bij het anodiseren
van aluminium 7085 zorgt voor corrosieputten aan het oppervlak van het materiaal. Deze
leiden tot een snellere initiatie van vermoeiingscheuren. De interactie tussen corrosie en het
initiëren van vermoeiingsscheuren en de invloed daarvan op de levensduur van hoog belaste
kritieke onderdelen wordt onderzocht in deze taak. In 2021 zijn vermoeiingstesten uitgevoerd op proefstukken die met verschillende tijdsduren zijn gecorrodeerd met een zoutoplossing, waardoor er verschillende corrosieputdieptes zijn ontstaan. De resultaten laten zien
dat de corrosietijd en dus de putdiepte een groter effect op de levensduur heeft bij lage belasting, dan bij hoge belasting. Dit is in tegenstelling met de huidige modellen in de literatuur
die een evenredige invloed voorspellen.
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Figuur 1.2.7 – Vermoeiingsleven van 7075-T7351 als functie van de maximum stress in een
R=0.1 belastingswissel voor verschillend aantal uren in een zoutoplossing (0, 1, 8 en 64 uur)
Virtual fatigue testing – Deze taak betreft de deelname aan ASSIST (Advancing Structural Simulation to drive Innovative Sustainment Technologies), een wereldwijd informeel samenwerkingsverband tussen instituten die zich bezig houden met levensduurvraagstukken van
vliegtuigen. Het doel is om door gerichte informatieuitwisseling de nauwkeurigheid van de
voorspellingen van de levensduur van vliegtuigconstructies te verbeteren. In 2021 is in detail
gekeken naar het gedrag van kleine scheurtjes die ontstaan vanuit materiaaleigenschappen
die de levensduur van vliegtuigconstructies bepalen, zoals etch pits die ontstaan tijdens productie door het aanbrengen van een anodiseerlaag als corrosiebescherming.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Koenis TPA, Hoorn N van, Moghadasi SM. Thermal and structural modelling of thermoset
composite repairs towards optimization of the cure cycle for minimum distortion. The 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS
Congress, Oslo, 2022.

SA04.11 IML – Maintenance Analytics & Innovative MatLog 2018 - 2021
Kennispartners: TU Delft
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
Data-gedreven inzichten zijn van essentieel belang voor een optimaal onderhouds- en logistiek proces.
Door de toenemende digitalisering en voortschrijdende ICT ontwikkelingen zal de hoeveelheid beschikbare
data exponentieel toenemen. Disruptieve technologieën zoals Big Data analytics, blockchain, kunstmatige
intelligentie en Augmented Reality bieden unieke kansen om deze data om te zetten in waardevolle informatie. Er is daarom veel aandacht voor de toepassingsmogelijkheden van de afzonderlijke technologieën.
Deze technologieën hebben echter veel gemeen en vragen om een geïntegreerde benadering. In deze studie wordt in brede zin onderzocht hoe deze technologieën elkaar kunnen versterken op het gebied van
data acquisitie, opslag, verwerking, analyse en visualisatie voor het onderhouds- en logistiek proces.
Resultaten 2021
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Integral data management for digital twins – Met een 3D digital twin wordt de informatieoverdracht naar de gebruiker vereenvoudigd. Om een 3D model van het gehele component
weer te geven moeten verschillende segmenten aan elkaar worden gehecht. Dit is geen triviale taak omdat accuraat registreren van overlap een vereiste is. Een eenvoudige aanpak is
om de camerapositie te gebruiken als referentie, terwijl er ook complexere oplossingen
denkbaar zijn. Er is onderzoek gedaan naar toepassing van AI om de overlap van verschillende puntenwolken te registreren met voorgetrainde modellen. Dit is werk in uitvoering.
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Big Data analytics in maintenance process – In deze taak wordt onderzocht op welke manier moderne Big Data technieken – zoals Machine/Deep Learning – zinvol toegepast kunnen worden op het gebied van onderhoud. Onderzoek is gedaan naar prestatietoetsen van
neurale netwerken, in de vorm van autoencoders, op het gebied van dimensionaliteitsreductie. Hierbij ligt de focus op het comprimeren van hoog-dimensionale data (bijv. afbeeldingen
en tijdsreeksen) naar een lagere dimensie waarbij de relevante eigenschappen van het origineel zo goed mogelijk behouden worden. Verder is een use-case uitgewerkt, waarbij een
data-gedreven aanpak is gebruikt om Engine Blade Blisk failure van de motor van een helikopter te detecteren aan de hand van on-board gemeten data. Er is ervaring opgedaan met
trending van trillingsdata die waardevol zal zijn bij toekomstige onderzoeken.

Figuur 1.2.8 – Verloop van trillingsspectrum als functie van kalendertijd, voor de motor van
een helikopter waar Engine Blade Blisk failure is opgetreden
Helicopter readiness & system integrity –Onderzocht wordt of, op basis van de gemeten
transmissiegegevens (olietemperatuur en -druk), er mogelijkheden zijn voor planbaar onderhoud. Er is onderzocht of trends te vinden zijn in het verloop van olietemperaturen en -drukken. Hiervoor is een dataset gebruikt van twee helikopters over de periode 2007 t/m 2019.
De geselecteerde tails hebben beide deelgenomen aan uitzendingen waardoor het effect
van een andere omgeving meegenomen is. Om het na-ijl effect in de olie opwarming, als gevolg van vermogensdoorleiding en buitentemperatuur, te middelen zijn de gegevens gereduceerd tot een enkele waarde per vlucht. Ondanks het ‘vereenvoudigen’ van de gegevens
tot één waarde per vlucht, waren verschillende trends ten gevolge van degradatie en uitgevoerd onderhoud duidelijk zichtbaar.
Effect of damage & repairs on RCS of stealth aircraft – Voor een succesvolle introductie is in
Nederland kennis vereist over instandhouding van de radarsignatuur van de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen, en meer in het bijzonder het effect van schades en reparaties op de
radarsignatuur. Nadat in eerdere jaren was vastgesteld dat schades aan een low-observable
vleugelsegment geen noemenswaardige effect op de signatuur hadden, zijn in 2021 de systematische studies aan een academisch object (bol met kegel) vervolgd. Het object is behandeld met een absorberende coating, die de signatuur met 5 tot 10 dB reduceert. De toegebrachte schades bestaan uit één of meerdere krassen waarbij de coating tot op het metaal
wordt verwijderd. Het blijkt dat als meer en grotere schades worden toegebracht er wél een
duidelijk effect in de signatuur zichtbaar is.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA04.12 Avionics Research
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: -
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De opgekomen trend in de markt voor windtunnelmodellen, SmallUAS en SmallSat beweegt richting omvangrijkere meetcampagnes en missies die grotere prestaties en betrouwbaarheid van de elektronica vereisen dan de huidige technologie. Belangrijke eisen zijn o.a. klein formaat, hoge betrouwbaarheid, lowpower en mechanische robuustheid. Met veel overeenkomende eisen in de verschillende toepassingsdomeinen maakt dit een harmonisatie van technologie (componenten en architectuur) en processen mogelijk. Het doel is een standaard approach voor betrouwbare Data Acquisition & Control Units en voor HighPerformance Data Processing Units. Aandachtsgebieden hierin zijn:
• High-end instrumentatie systemen voor windtunnelmodel en faciliteit toepassingen
o Compact en roterende data acquisitie & control systemen
o Distributed Real-time Automation and Control Host Multi-platform Executive (DRACHME)
• Real-time onboard processing systemen voor o.a. AI toepassingen
• Avionica systemen voor small UAS toepassingen
o Compacte en modulaire avionica suite
o Gedistribueerde architectuur en open interface (b.v.UAS-CAN)
• Thermal Loop Control avionica
o Micropump control
o Open communicatie interface (b.v. Space-CAN)
Door slimme keuzes te maken en te kiezen voor oplossingen die de komende 10 jaar in meerdere avionica
projecten breed toepasbaar zijn (inclusief vereiste kwaliteitsaspecten en -niveau), kunnen uiteindelijk ontwikkeltijden en kosten gespaard worden.
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 gefundeerde kennis noodzakelijk van de systemen en omgeving
waarin de avionica toegepast wordt.
Resultaten 2021

Voortgezet onderzoek is verricht naar het reeds door het NLR gepatenteerde mechanisme
voor de contactloze overbrenging van data en elektrisch vermogen tussen roterende en
niet-roterende delen van een windtunnelmodel. De data rate is hierdoor sterk verhoogd zodat meer sensoren roterend kunnen worden gemeten met hogere bandbreedte en de fabricage is vereenvoudigd door het gebruik van verkoperd PEEK materiaal.
Op het gebied van Onboard Control en Data Processing voor SmallSat is er veel kennis opgedaan over state of art elektronicacomponenten in diverse ESA-workshops. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een NSO SBIR project voor de ontwikkeling van een innovatieve control and dataprocessing oplossing voor SmallSats. Tevens is er hands-on ervaring opgedaan
met de nieuwe PolarFire SoC die geschikt is voor ruimtevaarttoepassing.
Tenslotte is voor een technology demonstrator van een generieke control unit voor de aansturing van satelliet koelsystemen een gestandaardiseerd redundant CAN-bus interface ontwikkeld en getest op basis van een Airbus specificatiedocument

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA04.13 Maintenance Engineering
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, KLM
Maintenance engineering richt zich op het aansturen van de onderhoudsorganisatie, denk aan de beheersing van middelen, onderhoudsconcept, werkstroom, planning & scheduling, product- en procesverbeteringen; en richt zich op technische ondersteuning, zoals het vinden van technische oplossingen voor knelpunten en het monitoren en analyseren van het gebruik. Nieuwe kennis en technologieën moet helpen om
nieuwe onderhoudsmethoden en -technieken te ontwikkelen, die de bijdragen aan de onderhoudbaarheid
van vliegtuigen. Voorbeelden hiervan zijn: (i) Environmentally Friendly Corrosion Protection Systems, (ii)
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Residual Stress Technologies, (iii) Metal Surface Improvement Technologies, (iv) Life Extension, Reuse en
Recycling van structures en componenten, en (v) Hybrid Structure Life Cycle Analysis.
Resultaten 2021

Prognostiek aan enkelvoudige, unieke onderdelen - NLR onderzocht welke algoritmen geschikt zijn voor prognostiek van enkelvoudige, unieke onderdelen; in het verlengde van condition monitoring principes. Daarbij keek NLR ondermeer naar een populatie batterijen met
een accelerated life test om de conditieverslechtering over tijd te meten. Daaruit zijn “universeel” toepasbare prognostische algoritmen ontwikkeld.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA04.14 Maintenance Management
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, KLM, CMMS fabrikanten
Maintenance management richt zich op het regisseren van de instandhoudingsketen, denk aan het beheer
van de middelen, configuratie, materialen, contracten, en personeel. Daarnaast is aandacht voor bedrijfseconomische vraagstukken, zoals vlootvervangingsvraagstukken. Nieuwe kennis en technologieën moet
helpen om de regie van de instandhoudingsketen te verbeteren. Hiermee kan de beschikbaarheid van de
vliegtuigen en de betaalbaarheid van onderhoud sterk worden verbeterd. Daarbij zijn mogelijke onderzoeksonderwerpen bijvoorbeeld: (i) Planningstools voor vliegtuigonderhoud binnen het operationele planningsproces, (ii) planningstools voor hangaar- en shoponderhoud, (iii) decision support modellen voor het
beheer van mensen, middelen, materialen en methoden en de gevolgen van bedrijfseconomische keuzes
op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de vloot, en (iv) nieuwe instandhoudingsconcepten voor
elektrisch-/waterstof aangedreven vliegtuigen, UAMs, en duurzame luchtvaart.
Resultaten 2021

ShopPlan, smart maintenance planning for shops and hangars - ShopPlan is een algoritme
voor het optimaal alloceren van mensen, machines en materialen voor een set taken met
een brede verscheidenheid aan skill requirements en eisen aan de volgordelijkheid van de
taken= om een grote hoeveelheid werkzaamheden in een hangaaromgeving te optimaliseren. Daarbij ontwikkelde NLR daarnaast ook een Schedule Correction Optimization, een plugin voor FlexPlan, voor disruption management.
Onderhoud aan duurzame voortstuwingsinstallaties - Het NLR ontwikkelde een methodologie voor het vaststellen van onderhoudstaken en onderhoudskosten voor duurzame voortstuwingsinstallaties.
Gebruiks- en onderhoudsdata voor optimalisatie van onderhoudsorganisatie – NLR onderzocht hoe gebruiks- en onderhoudsdata gebruikt kan worden voor de verbetering van onderhoudsorganisaties.
• Ontwikkelsnelheid
• Veelheid aan eisen

Knelpunten
Algemene Publicaties

-

SA04.15 Maintenance Technology
Kennispartners: Diverse universiteiten (stagiairs)
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, KLM
Maintenance technology richt zich op het verbeteren van onderhoudsmiddelen, bijvoorbeeld door automatisering, robotisering, en prognosticering. Ook obsolescence management past binnen dit gebied.
Nieuwe kennis en technologieën helpen om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van onderhoudsprocessen te verbeteren. Door het verbeteren van de onderhoudsmiddelen kan de productiviteit van onderhoudsbedrijven sterk worden verbeterd, en daarnaast de doorlooptijd van onderhoud worden verkort, wat
een positief effect heeft op de beschikbaarheid van de vloot. Voorbeelden van onderhoudstechnologieën
zijn: (i) fysieke autonome inspectierobots, die bijvoorbeeld gebruik maken van geavanceerde

29

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

automatiseringstechnologie en machine vision en niet-destructieve onderhoudstechnieken toepassen voor
het detecteren van defecten en schades, (ii) autonome procesrobots voor het uitvoeren van onderhoudsen instandhoudingsprocessen, (iii) voice assistants die de verwerking van menselijke inputs vergemakkelijken, (iv) kunstmatige intelligentie voor de prognosticering van onderhoud en het uitvoeren van faaldiagnoses, en (v) automatische conditiebewakingssystemen op een steeds lager systeemniveau.
Resultaten 2021

Application of sensors & robotics to support visual inspections - NLR ontwikkelde een communicatielaag waarmee sensors en robots kunnen communiceren voor het uitvoeren van
gerobotiseerde visuele inspecties
Integral data management for digital twin –
demonstrator - NLR deed onderzoek naar de
toepassing van AI om de locatie van verschillende puntenwolken te registreren met voorgetrainde modellen.
Synthetische afbeeldingen t.b.v. AI schadedetectie - Het trainen en valideren van convolutional neural networks (CNNs) voor Machine
Vision vergt een grote hoeveelheid data. NLR
onderzocht mogelijkheden om basis dataset te
vergroten door synthetische data te genereren
voorafgaand aan het trainingsproces.
Figuur 1.2.9 - Anomaliën gebruikt om synthetische afbeeldingen te generen
Dimensionaliteit reductie van hoog dimensionale data met behulp van autoencoders NLR onderzocht mogelijkheden om hoog dimensionale data te comprimeren naar een lagere
dimensie waarbij de relevante eigenschappen van het origineel zo goed mogelijk behouden
worden. Met een thermografie- usecase is onderzocht of deze technieken ingezet kunnen
worden om de spreiding van een set afbeeldingen kan worden gevisualiseerd voor AI quality
assurance en datamangement doeleinden.
View planning for 3D object reconstruction – Dit onderzoek richtte zich op het ontwikkelen
van een next-best-view algoritme voor de voor de reconstructie met 3D beelden om een object te reconstrueren met behulp van het kleinste aantal aanzichten. Dit onderzoek heeft inzicht in viewplanning opgeleverd, en geholpen bij het samenvoegen van beelden voor inspectiedoeleinden.
Positie bepaling van de ARBI meetopstelling - NLR onderzocht de technologie die nodig is
voor de plaatsbepaling van robots (zoals ARBI) met een hoge nauwkeurigheid voor inspectiedoeleinden. Daarmee verbeterde NLR de positiebepaling van de experimentele ARBI
meetopstelling.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA04.16 Low Observable (LO)-onderzoek
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK,CLAS, CZSK, DMO,, NATO, Thales Nederland B.V.
In 2020 is onderzoek gedaan naar far field meettechnieken, kalibratiemethodieken en near-field far-field
conversie. In 2021 zal dit onderzoek voortgezet worden om een meetmethodiek voor near field schademetingen om te zetten naar een far field effect. Deze methodiek zal geïmplementeerd worden in en getoetst
worden met eerdere metingen, Daarnaast zal dit vergeleken worden met bestaande rekenmethodieken.
Resultaten 2021
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Low observability is een belangrijke randvoorwaarde om 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. Daarbij is
het belangrijk te weten hoe metingen aan LO objecten uitgevoegd dienen te worden waarbij
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de ophangconstructie niet interfereert met de gemeten RCS. De verhouding van de LO RCS
en die van ophangconstructie in relatie tot berekeningen is hierin ook belangrijk, aangezien
met berekeningen de ophangconstructie verbeterd kan worden.
In 2021 is verder onderzoek gedaan naar ophangconstructies die zowel binnen als buiten te
gebruiken zijn. Daartoe zijn een aantal opties, zoals kabels, een piepschuim paal, een tailored ontwerp, onderzocht en doorgerekend op signatuur met NLR tool SHAKO. Vervolgens
is de theoretische verwachting getoetst aan metingen uitgevoerd bij Thales Nederland aan
o.a. verschillende ophangconstructies met kabels.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA04.17 A.I. voor de maak- en MRO-industrie
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -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 of voids vast te stellen.
Resultaten 2021

In het AM II PPS project wordt gewerkt aan een automatisch dataverwerkingssysteem, waarbij meetgegevens automatisch worden geanalyseerd. Er is meegewerkt aan de AI eisen voor
een dergelijk systeem.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA04.18 Smart maintenance technologies & concepts
Kennispartners: MKB PhotonFirst, Hogeschool Rotterdam, Universiteit van Twente, TU/e, TUD
Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO, KLM
Het onderhoud van complexe systemen wordt vaak nog uitgevoerd op basis van gebruiksuren of kalendertijd. Momenteel vindt er echter een verschuiving plaats naar conditiebepaald onderhoud en voorspellend
onderhoud. Dergelijke onderhoudsconcepten leiden in principe tot lagere kosten en verbeterde platforminzetbaarheid. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan geavanceerde technologieën zoals smart sensors, machine learning, data driven / physics based prognostics, etc. Er is echter
meer mogelijk om het onderhoud te optimaliseren. Opkomende technologieën zoals Augmented Reality /
Virtual Reality (AR/VR) kunnen de onderhoudslast op de werkvloer flink verminderen. Dit geldt ook voor
het gebruik van apps voor de registratie van onderhoudsgegevens, de robotisering van inspecties, het gebruik van slimmere reparatietechnieken op basis van 3D-printen, etc. Dit geheel aan onderhoudsconcepten, activiteiten en technieken laat zich samenvatten met de term Smart Maintenance (SMx).
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In 2021 wordt een SMx demonstratieplatform ontwikkeld
op basis van een klein elektrisch voertuig, een Renault
Twizy. Dit voertuig zal worden voorzien van een modulair
data-acquisitiesysteem waaraan een veelheid aan sensoren kan worden gekoppeld voor het registreren van gebruiksparameters, krachten en versnellingen, systeemdegradatie, schades, etc. Dit voertuig zal complementair zijn
aan de vliegende platformen waarover NLR beschikt. Het
kan gebruikt worden voor een eerste laagdrempelige
screening van nieuwe SMx technologieën en methodieken, waarbij nog niet voldaan hoeft te worden aan luchtwaardigheidseisen.
Figuur 1.2.10 - SMx demonstratieplatform
Parallel hieraan wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van draadloze datatransmissie, IoT-technologie, Cloud Services en Cloud Computing om de meetgegevens van het demonstratie-platform snel te verwerken tot bruikbare onderhoudsinformatie.
Verder wordt onderzoek gedaan naar de digitalisering en robotisering van Niet-Destructive Inspectietechnieken (NDI). In het bijzonder zal worden gekeken naar geautomatiseerde visuele inspecties van het SMx
demonstratieplatform, gebruikmakend van machine learning, wordt een bijdrage geleverd aan het WCM
project AIRTUB2, waarin gekeken wordt naar de inspectie van windturbinebladen met behulp van drones,
en wordt een koppeling gemaakt tussen de door NLR ontwikkelde ARBI (automatic rotor blade inspection)
faciliteit en het CCL (Crack Corrosion Logbook). Tenslotte wordt onderzoek gedaan naar commercieel verkrijgbare autonome sensoren voor het meten van gebruik en belastingen (versnellingen, krachten, temperatuur, etc.) van/ op vliegende platformen. Dergelijke sensoren zijn nuttig in kortdurende meetcampagnes, bijvoorbeeld voor de certificatie van nieuwe componenten of om ondersteunend bewijs te verzamelen in schade- en ongevallenonderzoeken.
Resultaten 2021

SMx demonstratieplatform – De Twizy is voorzien van een modulair data-acquisitiesysteem
waaraan een veelheid aan sensoren kan worden gekoppeld voor het registreren van gebruiksparameters, krachten en versnellingen, systeemdegradatie en schades. Fibre optic
sensoren, conventionele rekstroken en PT100 temperatuursensoren zijn aangebracht op een
aantal locaties in het voertuig en een HEIM-recorder is aangeschaft en getest. Er zijn versnellingsmetingen uitgevoerd op de ophanging met stand-alone sensoren (zgn. slamsticks), voor
het bepalen van de eisen voor permanent geïnstalleerde versnellingsopnemers.
SMx tools – We hebben een minimum viable product (MVP) ontwikkeld voor de levensduuranalyse van de aandrijflijn van de Chinook helikopter. Deze zal gebruikt worden om de
waarde van diverse 3D/AR technieken te demonstreren aan onderhoudspersoneel en om de
discussie op gang te brengen over benodigde/nuttige onderhoudstooling. Voor dit MVP is
een 3D applicatie opgezet waarbij er dummy data gebruikt wordt om op het 3D model data
te visualiseren.

Figuur 1.2.11 – MVP van 3D-applicatie voor de Chinook drivetrain
De Robotic Inspection of Fuel Tanks (RIFT) is een uitwerking van een zogeheten ‘vine robot’,
die is voortgekomen uit een brainstormsessie binnen de afdeling AVIL van NLR. Het concept
van deze robot kan worden gebruikt voor het inspecteren van moeilijk te bereiken gedeelten zoals de brandstoftanks van vliegtuigen.
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Figuur 1.2.12 – First prototype of Robotic Inspection of Fuel Tanks (RIFT)
Sensors – In 2021 is gewerkt aan verdere uitwerking van de testopstelling ‘SMASH’ waarmee
de conditie van lagers en tandwielen bepaald kan worden aan de hand van akoestische metingen. Software is geschreven om de akoestische signalen te kunnen analyseren. Verder is
verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ‘stand alone’ optische metingen
uit te kunnen voeren aan verticale staartvlakken in 2022.
AIRTUB – Deze taak betreft de eigen bijdrage aan WCM project AIRTUB. Binnen dit programma wordt gewerkt aan het automatiseren van de inspectie van off-shore wind turbine
bladen met drones en crawlers. Een van de taken van NLR binnen AIRTuB is het ontwikkelen
van sensoren die de inspecteur in staat stelt om de erosie op de coating van de windmolenblad en de structurele schade in de windmolenblad te detecteren. Samen met TU Delft heeft
NLR een laser line scanner ontwikkeld die van grote afstand erosie op de windmolenblad kan
detecteren. Daarnaast heeft NLR ook een phased-array ultrasoon techniek geminiaturiseerd
zodat deze op een crawler kan worden ingezet.

Figuur 1.2.13 – Testopstelling voor de erosiesensor
NDI – Metal Additive Manufacturing (3D geprinte metaal producten) maakt het mogelijk om
een complexe metalen onderdeel te fabriceren. Deze complexiteit leidt ertoe dat de inspecteerbaarheid van de product niet altijd mogelijk is. Hiervoor is er een literatuurstudie uitgevoerd die in kaart heeft gebracht welke mogelijkheden en moeilijkheden de niet-destructieve inspectie te maken kan krijgen bij dit soort fabricagetechnieken.
Engines & energy transition – Vloeibare waterstof is een mogelijke brandstof voor duurzame luchtvaart. In deze taak worden de eisen aan de powertrain onderzocht vanuit een
high level perspectief. Verschillende configuraties voor een powertrain zijn mogelijk en worden beschouwd. Thermodynamische modellen zijn gemaakt van de opslagtank, de brandstofleiding, het brandstofverwarmingssysteem en de warmtewisselaar. De bedoeling is om
de modellen uiteindelijk te koppelen aan de door NLR ontwikkelde simulatiesoftware GSP
(Gas turbine Simulation Program) om voorstudies naar nieuwe voortstuwingssystemen te
kunnen uitvoeren, incl. de eisen met betrekking tot onderhoud.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Anisimov AG et al, AIRTuB: automated inspection of leading edge erosion of wind turbine
blades by shape analysis, Proc. Vol. 11785, Multimodal Sensing & Artificial Intelligence:
Technologies & Applications II; 117850W (2021). https://doi.org/10.1117/12.2592291
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SA04.19 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
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. Het onderhoudsbedrijf van de toekomst wordt
vorm gegeven door de uitwerking van de concepten 'smart hangar' en 'smart gate'. Ideeën worden verzameld met een brainstorm, waarvoor onderwijsinstellingen en bedrijven worden uitgenodigd. Waar mogelijk worden studenten ingezet om te ondersteunen bij de uitwerking van de concepten.
In 2021 zal worden gekeken naar de mogelijkheden die Cold Spray technologie en andere Additive Manufacturing technologieën bieden voor de reparatie van metalen constructiedelen. Vaak zijn limieten van
kracht met betrekking tot de afmetingen van schades (vermoeiing, corrosie) die nog gerepareerd mogen
worden. Onderzocht wordt of door toepassing van Cold Spray deze limieten verruimd kunnen worden.
Resultaten 2021

De voor 2021 geplande PPS met betrekking tot Cold Spray technologie is (nog) niet van de
grond gekomen. In plaats daarvan is zijn in 2021 drie andere onderwerpen beschouwd.
Blockchain is nog steeds een gebied in ontwikkeling met veel toepassingsmogelijkheden.
Daarom hebben we een (alfa) prototype ontwikkeld om de basisprincipes van blockchain in
de praktijk te leren. Verder is literatuuronderzoek gedaan naar Swarm Drones voor inspectie om mogelijke voordelen te identificeren die meerdere drones kunnen hebben ten opzichte van een enkele drone. Sommige toepassingen waaraan we denken, zijn onder meer
camera-array voor het verbeteren van de resolutie en parallel scannen met een suite van
sensoren. Tenslotte is Remote NDI een concept dat in verschillende gesprekken met de
MRO-industrie tot stand is gekomen. NDI-operaties zijn duur en vaak moeten gespecialiseerde inspecteurs erheen vliegen voor een paar uur werk. Dit is een kostbare, tijdrovende
en inefficiënte inzet van personeel. Daarom hebben we een concept geschetst dat digitale
platforms zoals Testia Smart UE1 en mogelijke AR/VR-integratie gebruikt om de inspectietaak naar de inspecteur te brengen.

Knelpunten

PPS voor Cold Spray is (nog) niet van de grond gekomen - zie ook SA04.22

Algemene Publicaties

-

SA04.20 Laag TRL materiaalonderzoek t.b.v. faalmodellen
Kennispartners: TuD, UT, RuG, Garteur, Fraunhofer
Relaties klanten en gebruikers: Defensie en industrie
De diversiteit van materialen die worden gebruikt voor de vliegtuigbouw neemt verder toe. Naast de traditionele legeringen wordt vaker gebruik gemaakt van hybride constructies, zoals composieten, en 3D-geprinte materialen, waaronder metalen en kunststoffen. Voor deze nieuwe materialen is kennis van faalmechanismes en -modellen nodig om te komen tot prognostics en predictive maintenance. Dit onderzoeksvoorstel beoogt kennisopbouw van deze nieuwe materialen, hun faalmechanismes en ontwikkeling van
relevante faalmodellen. Eén van de facetten van de predictive maintenance chain is prognostics. Hierbij
wordt kennis van materialen, faalmechanismes en faalmodellen gebruiken om de ‘remaining useful life’
van een systeem of component te voorspellen. Door de toename van het aantal nieuwe materialen in een
vliegtuig is kennisopbouw van faalkarakteristieken en gedragingen van deze nieuwe materialen noodzakelijk. In dit onderzoek wordt kennis opgebouwd over de nieuwe materialen, hun faalmechanismes en faalmodellen met focus op slijtage en corrosie. Aansluiting wordt gezocht in Garteur verband bij Europese partijen om de krachten te bundelen in onderzoek naar nieuwe 3D-geprinte aluminium en TiAl legeringen, en
samen met Fraunhofer wordt een EU-voorstel ingediend voor onderzoek naar Ceramic Matrix Composites.
Resultaten 2021

34

Visie op toekomstige ontwerpproces – We hebben een white paper geschreven waarin de
opgebouwde en aanwezige kennis van faalmechanismen en voorspellend onderhoud wordt
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gecombineerd met een visie op het optimaliseren van het ontwerpproces van vliegtuigconstructies.
Ceramic Matrix Composites – Samen met Fraunhofer is een EU-voorstel ingediend voor onderzoek naar Ceramic Matrix Composites: INVECOF - Innovative Value Chains for European
Ceramic Oxide Fibres. Dit Horizon-programma is bedoeld om Europa onafhankelijk te maken
van Amerikaanse en Japanse leveranciers van Ceramic Oxide Fibres. Het voorstel is eind december gehonoreerd.
Galvanic corrosion - This typical and dominant corrosion mechanism accounts for 80% of
the corrosion damage in aircraft structures. Thus, there is an intensive economical need to
switch from the “Find and Fix” approach to “Predict and Prevent”. The use of corrosion prediction models can enable us not just to improve the maintenance scheduling and efficiency,
but also to provide an optimized design strategy. Through this research, the physical phenomena and the governing equation in the FEM-based modelling to describe the mass balance of corrosion species were explored.

Figuur 1.2.14 – (a) CAD model of aluminum plates joined by stainless steel nut, b) meshed
structure of the part, c) local current density for oxygen reduction, d) local current density
Statische en vermoeiingssterke van 3D-geprinte metalen onderdelen - Deze taak betreft de
NLR bijdrage aan het tweede additive manufacturing PPS project (AM-II). Het doel van dat
project is het bevorderen van de techniek en de opname door de Nederlandse industrie,
door hen te ondersteunen met onderzoek. In 2021 zijn statische testen en vermoeiingstesten zijn uitgevoerd op proefstukken die gemaakt zijn met Ti-6Al-4V en Inconel 718 poeders
van verschillende leveranciers. Na de vermoeiingstesten zijn de groottes van de defecten
waaruit de vermoeiingsscheuren zijn ontstaan opgemeten. De resultaten laten zien dat het
vermoeiingsleven van elke leverancier kan worden gekarakteriseerd met één gezamenlijk
punt en verschillende power law exponenten. Deze exponent is waarschijnlijk afhankelijk
van de defectgrootte van waaruit de vermoeiingsscheur is ontstaan.
Prognostiek – Een in PROF-2 ontwikkelde vermoeiingsscheurgroeivergelijking (zie project
I.20) is geïmplementeerd in het in-house breukmechanica tool CRAGRO++, waarmee betere
scheurgroeianalyses kunnen worden uitgevoerd. Ook is samen met Airbus een mechanische
impacttest uitgevoerd op een complex composiet paneel met optische Fibre Bragg grating
(FBG) sensoren. De meetdata van de FBGs is gebruikt om bestaande algoritmen voor impactlokalisatie te valideren en te verfijnen.

Figuur 1.2.15 – Verstijfd thermoplastisch panel met sterke dikte verloop
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Knelpunten

• Amsterdam E, Aircraft structural design in the future, NLR white paper, March 2021
• Grooteman FP, Impact detection in stiffened panel, NLR-TR-2021-421

Algemene Publicaties

SA04.21 PrimaVera (Predictive maintenance for Very effective asset management)
Kennispartners: Universiteit Twente, Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit, de Haagse hogeschool
en Saxion Hogeschool.
Relaties klanten en gebruikers: Alfa Laval, ASML, Damen, IHC, NS, Marine, ORTEC, Rolsch, RWS, PhotonFirst, Waterschap de Dommel
Voorspellend onderhoud is de mogelijkheid om gegevensgestuurde analyses te gebruiken 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.
Voorspellend onderhoud is een actief interdisciplinair onderzoeksgebied, waar het afgelopen decennium
aanzienlijke vooruitgang is 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 onderhoudscyclus 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.
PrimaVera levert dit raamwerk van herbruikbare softwarecomponenten die de verschillende te ontwikkelen voorspellende onderhoud algoritmen in generieke bouwstenen implementeren met duidelijke interfaces met elke bouwsteen. Het raamwerk zal worden toegepast op drie toepassingen uit de industrie 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.
NLR is werkpakketleider van het te ontwikkelen raamwerk en het uitvoeren van de drie industriële toepassingen, en daarmee ook lid van het managementteam. NLR zal de bouwsteen ontwikkelen waarin de prognostische methoden worden geïntegreerd. NLR is actief betrokken bij de begeleiding van een PhD (Universiteit Twente) op het gebied van impact lokalisatie en schadedetectie met optische en piëzo sensoren. Verder wordt een bijdrage geleverd aan de bouwsteen voor onderhoudsplanning.
Resultaten 2021

In het project is het 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.
Naast het bijwonen van vergaderingen is in 2021 het PdM raamwerk verder gedetailleerd,
alsmede de inventarisatie van mogelijke use-cases bij de aangesloten bedrijven. Het demonstrator rapport is met deze informatie geupdate

Knelpunten

De promovendus die een onderzoek uitvoerde in samenwerking met UT en NLR is na 1 jaar
gestopt. Er is een nieuwe promovendus gevonden die per 1 januari 2022 met dit onderwerp
verder gaat

Algemene Publicaties

-

SA04.22 PPS Cold Spray Technieken
Kennispartners: Dycomet, KLM, FST, VTS, VRC Metal systems, TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: MKB
Cold spray is een techniek die al langer bestaat, maar zich in de afgelopen jaren in een stroomversnelling
bevindt. Het aantal toepassingen en potentiele toepassingsgebieden voor cold spray breidt zich nog steeds
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uit en met verdere ontwikkeling van de technologie wordt ook de productie voor veeleisende toepassingen en producten in de toekomst beschikbaar. Voor de komende jaren wordt veel verwacht op het gebied
van reparatie van structurele componenten en structuurdelen. Om de transitie van geometrisch herstel
naar structureel herstel te kunnen maken moet er kennis en ervaring opgebouwd worden om uiteindelijk
het proces en de materialen te kunnen afstemmen voor elke toepassing.
In dit project zal kennis worden opgebouwd
op het gebied van cold spray voor huidige en
toekomstige toepassingen. Er zal onderzoek
worden gedaan naar de invloed van proces
parameters en (materiaal)eigenschappen van
het cold spray poeder op de eigenschappen
van het geproduceerde cold spray product.
Ook zal worden onderzocht hoe cold spray
kan worden ingezet als reparatietechniek voor
metalen onderdelen. Hiervoor zullen onder
andere mechanische testen en materiaalkunFiguur 1.2.16 Cold spray test specimen
dig onderzoek uitgevoerd worden.
Resultaten 2021

Er is kennis opgebouwd over de huidige state-of-the-art van deze technologie. Als onderdeel
van de kennisopbouw voor cold spray (reparatie)technieken is er een symposium georganiseerd waarbij alle aspecten van het cold spray proces aan bod kwamen:
• Proceskennis (basisprincipes, kritische deeltjessnelheid, hechting, verhouding tot andere thermische spuittechnieken)
• Materialen & coatings (poedersoorten, verpsuitbaarheid van materialen, eigenschappen, etc.)
• Spray Equipment (benodigdheden, reserveonderdelen, high pressure/low pressure systemen, etc.)
• Toepassingsvoorbeelden in verschillende industrieën

Knelpunten

Omdat er geen lopende PPS is, zijn er geen testwerkzaamheden uitgevoerd

Algemene Publicaties

Alle presentaties van het symposium zijn verwerkt tot video’s en beschikbaar gesteld via het
YouTube kanaal van de Vereniging voor Thermische Spuittechnieken (VTS).

SA04.23 Contactloze NDO faciliteitontwikkeling - laser ultrasoon inspectie (zie project SA04.9)

SA04.24 Contactloze NDO faciliteitontwikkeling - Thermografie
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Fokker Landing Gear, Fokker Aerostructures, Airborne Composites Automation, DMO
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.

37

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

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 2021

In 2021 is er verder gegaan met de automatische sticker herkenning van de GOM stickers in
de NDI data (optische foto’s, thermografie, shearografie). Vorig jaar is er gewerkt met template matching, maar dit werkte
onvoldoende. Dit jaar is er verder gegaan met deep-learning
om de stickers te kunnen herkennen. De resultaten zijn veel
belovend, zo is het mogelijk
om de punten in alle vormen
van data te herkennen met minimale training effort.
De volgende stap, het automatisch matchen van de data op
een 3d model is ook bekeken.
Dit vergt nog wat werk en verdere ontwikkeling om dit autonoom te laten gebeuren.
Figuur 1.2.17 Voorbeeld van het automatisch detecteren
van markers met behulp van deep learning.

Figuur 1.2.18 Gesimuleerde delta fase tegen frequentie curve voor 2 type materialen. De defect
respons is in dit geval veel groter als er gebruik
wordt gemaakt van een natuurlijk defect in ten
opzichte van een kunstmatig defect (Telfon tape)

CIVA thermografie module
Om snel te kunnen inspelen op
vragen vanuit de MRO markt
moet er snel bekeken kunnen worden met welke technieken bepaalde defecten te vinden zijn. In
dit kader wordt er gebruik gemaakt
van het simulatie programma CIVA.
Dit is voornamelijk gefocusseerd
geweest op ultrasoon inspecties,
maar sinds 2021 is het ook mogelijk
om thermografie inspecties te simuleren. Er is in het kader van
MEM&T een kleine studie gedaan
of dit pakket bruikbaar is met de
vormen van excitatie die wij tijdens
thermografie gebruiken. Voorbeeld
van het automatisch detecteren
van markers met behulp van deep
learning. Zie als voorbeeld figuur
1.2.17, waarbij er een defect is gesimuleerd gemaakt van een Teflon
tape, of een natuurlijke loslating

(lucht).
Een groot nadeel van het simulatie programma in CIVA is nog dat dit alleen in 2D werkt (1
laterale richting en 1 diepte richting). Dit komt nog omdat de module net is toegevoegd in
CIVA. Voor de toekomst gaan ze dit uitbreiden naar 3D.
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In het kader van MEM&T is de multidomein ontwikkeling verder gegaan. Dit is met name
meer gefocusseerd op de automatisering van de data stromen, defect repons tussen de verschillende technieken en data fusion. Dit werk is opgeschreven in een conference paper.
Effect van defect detectie
met een high-end en low-end
thermografie sensor.
In het kader van ARBI is er een
onderzoek gedaan die het verschil tussen een high-end sensor en een low-end sensor
moet uitzoeken ten opzichte
van defect detectie. Dit is gebeurd op een kalibratie paneel
van een Chinook blad. Afbeeldingen staan daarom hier niet
in het verslag, maar zijn verzameld in een powerpoint. Conclusie is dat je met een lowFiguur 1.2.19 - Data fusion, in rood de surface defect map,
end sensor alle defecten kunt
in blauw de thermografie data en in groen de shearografie
vinden die je met een highdata. Defecten zijn om deze manier makkelijker te onderend sensor ook vind. De sigscheiden.
naal ruis verhouding is wel
slechter, maar nog afdoende
om de defecten te kunnen zien. Een belangrijk verschil is wel dat de gekozen instellingen van
een groter belang zijn bij de low-end sensor dan bij de high-end sensor. Het frequentie bereik waarop een defect te onderscheiden is bij de high-end sensor veel groter, waardoor dit
de betere oplossing is voor het ontwikkelen van de techniek op een applicatie. Als de instellingen eenmaal bekend zijn dan voldoet een low-end camera.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

1.3 SA07 - 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 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.
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Grote stille waterstofdrone
Nummer SA07.1 is vervallen
SA07.2

Moonshot - Grote Waterstofdrone
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Andere gebruikers/ontwikkelaars van waterstof drones:
Dronehub Groningen, TUDelft/CZSK, AeroDelft
De huidige commercieel verkrijgbare elektrisch aangedreven drones worden beperkt in vliegduur en payloaddoor 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-VisualLine-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 was het plan om in 2021, op basis van de resultaten van HYDRA I en II, een grote
stille waterstof drone te ontwikkelen met een vliegduur van meerdere uren en een effectieve payload van
8-10 kg voor hoogwaardige toepassingen. Er wordt net zoals voor HYDRA I gekeken naar een hybride
(VTOL/fixed-wing) configuratie, met elektrische motoren gevoed door een combinatie van accu’s en
brandstofcel(len). Gezien de beschikbare pay-load zal ook naar de integratie van een Detect and Avoid systeem worden gekeken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het reduceren van het geluid van de propellers (zowel VTOL als fixed-wing).

Resultaten 2021

Door vertraging is de focus in 2021 komen te liggen op het vlieggereed maken van het toestel voor HYDRAII voor een vlucht op gasvormig waterstof. Het toestel is gerepareerd en
testvluchten voor het inregelen van de autopilot zijn uitgevoerd. Parallel daaraan is het waterstofsysteem ingebouwd en is een oplossing voor het koelingsprobleem geimplementeerd.

Knelpunten

Vertraging in 2021 door benodigde reparatie van schade aan het toestel van eind 2020 en
koelingsproblemen. Ook de beschikbaarheid van personeel (met name door corona) speelde
een rol.

Algemene Publicaties

-

SA07.3

Fuel cell technology
Kennispartners: Technische Universiteit Delft, Twente, NLRs RPAS centrum, AeroDelft
Relaties klanten en gebruikers: Defensie, DroneHub Groningen, Lantermans, Cryoworld
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 wordt
een trade-off gemaakt van conditioneringssystemen voor brandstofcellen. Dit resulteert in een conceptontwerp waarvan een demonstrator wordt gemaakt om de kritische aspecten van het conditioneringssysteem te testen

Resultaten 2021

In 2021 is er onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de luchtdoorstroming en de koeling van de brandstofcellen ingebouwd in de romp van HYDRA-2. Daarnaast is er een conceptontwerp gemaakt van het conditioneringssysteem o.a. met een compacte 3D geprinte metalen warmtewisselaar voor het opwarmen van de cryogene waterstof voordat dit de brandstofcel ingaat. Tevens is er een concept ontwerp gemaakt van een lichtgewicht aluminium
cryotank, gebaseerd op het ontwerp van AeroDelft, geschikt voor vloeibaar waterstof en inbouw in HYDRA-2. De tank is besteld bij Cryoworld BV en wordt begin 2022 geleverd.

Knelpunten

Door een beschadiging van de drone tijdens een voorbereidende testvlucht en de vertraagde levering van de vervangende onderdelen (Covid lockdowns) was het niet mogelijk
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om in 2021 een testvlucht met gasvormig waterstof uit te voeren met HYDRA-2. De testvlucht staat gepland voor 1ste helft 2022.
Algemene Publicaties

“Development of a Liquid Hydrogen-Based Fuel Cell System for the HYDRA-2 Drone”, P.C. de
Boer, A.J. de Wit, R.C. van Benthem, AIAA SciTech Forum, January 3-7 2022, SanDiego, CA &
virtual, 10.2514/6.2022-0443

Scale Model Aircraft Research and Development (SMARD)
SA07.4

Moonshot – Scaled Model Aircraft Research and Development (SMARD)
Kennispartners: TU Delft en binnen EU programma’s (ONERA, DLR, CIRA)
Relaties klanten en gebruikers: Airbus, EU partners, Orange Aircraft B.V., Curtiss Wright (ACRA Control)
Scaled Model Aircraft Research & Development (SMARD) richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen en valideren van innovatieve vliegtuigsystemen en concepten, middels de toepassing van vrij vliegende schaalmodellen. Daarmee draagt SMARD bij aan de verduurzaming van de luchtvaart en gestelde klimaatdoelen.
Met SMARD platformen kunnen innovatieve concepten gedemonstreerd worden tegen lage kosten en beperkt risico. SMARD platforms worden momenteel ontwikkeld binnen de NOVAIR en SCALAiR projecten,
waarbij de eerste praktische ervaring met een high-end demonstrator op wordt gedaan. In de toekomst
kan SMARD verder bijdragen aan de ontwikkeling van volledig nieuwe vliegtuigconcepten of dienend als
platform voor deeloplossingen, welke vliegen duurzamer en efficiënter maken.
NLR heeft de ambitie om de Nederlandse overheid en industrie te ondersteunen bij het veilig uitvoeren
van BRLOS operaties via het netwerk voor mobiele telefonie. Deze Moonshot heeft tot doel basiskennis
hiervoor te verkrijgen en praktijkervaring op te doen. Daartoe wordt een NLR drone uitgerust met een 4G
telemetrie systeem, en vervolgens vanaf het Drone Centre gevlogen en bestuurd vanuit NLR Amsterdam
via het 4G netwerk, met een safety pilot op het Drone Centre die de besturing kan overnemen.
Op basis van de bevindingen wordt een plan opgesteld voor de vervolgstappen, inclusief het identificeren
van kennispartners, klanten en gebruikers.

Resultaten 2021

Focus was kenniopbouw over het ontwikkelen van Distributed Electric Propulsion (DEP) inclusief ontwikkeling van FCLAW oplossingen op basis van I-NDI.
Er hebben gedurende het jaar diverse experimenten plaatsgevonden ter voorbereiding op
de C2 4G vlucht eind 2021 op NLR Drone Centre in Marknesse. Zie ook SA07.17 Moonshot –
Beyond Radio Line Of Sight (BRLOS).

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Er is in september een presentatie gegeven op het 2nd UAV Flight Testing Conference
getiteld “From Scaled Flight testing Validation Towards Distributed Electric Propulsion
Demonstration”.

SA07.5

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification (SCALAiR)
Kennispartners: TU Delft, CIRA, ONERA
Relaties klanten en gebruikers: Orange Aircraft B.V., 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 2021 zal een vliegproefprogramma worden uitgevoerd met het geschaalde vliegtuig.

Resultaten 2021
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Het ontwerp van het geschaalde vliegtuig, de Scaled Flight Demonstrator (SFD), is afgerond
en het vliegtuig is aangemaakt. De SFD is gereed gemaakt voor de wind tunnel campagne in
de DNW LLF die operationeel werd ondersteund. Met de resultaten van de wind tunnel metingen is een simulator model gemaakt voor de training van de vliegers. Na de wind tunnel
campagne werden meerdere taxi testen uitgevoerd die voor het vliegprogramma

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

noodzakelijke wijzigingen naar voren brachten. Deze wijzigingen in oa de radioverbinding
met het vliegtuig en controlekarakteristieken zijn doorgevoerd en getest. De SFD is daarmee
vrijwel gereed voor het vliegproefprogramma.
Knelpunten

De complexiteit van de SFD en de operaties daarvan heeft er toe geleid dat het aanmaken
van het vliegtuig, de operationele voorbereidingen en de training meer tijd en budget kostte
dan voorzien. Het testen van de SFD op de grond heeft aangegeven dat essentiele eigenschappen van het vliegtuig en het grondstation moesten worden verbeterd en opnieuw worden getest voor het vliegproefprogramma. Voor de training diende de simulator aangepast
te worden.

Algemene Publicaties

Floris Bremmers, Henk Jentink, “From Scaled Flight Testing Validation Towards Distributed
Electric Propulsion Demonstration”, 2nd UAV Flight Testing Convention, online, 20 September 2021

Urban Air Mobility
SA07.6

Moonshot - Urban Air Mobility
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: 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,
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 2021

In 2021 is nieuwe EC-regelgeving opgesteld voor het installeren van U-space Airspace,
waarin de overheid als luchtruimbeheerder een belangrijke rol speelt. Tevens zijn Acceptable Means of Compliance en Guidance Material beschikbaar gesteld. NLR heeft op basis van
dit materiaal een methode voorgesteld voor het instellen van U-space Airspace, zodat de
overheid handvaten krijgt voor het beoordelen van aanvragen hiervoor.
Er is nu intensief contact met Ehang en Tecnalia voor het vliegen met een air taxi in Nederland. De doelstelling is te vliegen in 2022 in Enschede (luchthaven) in Rotterdam (haven).

Knelpunten

De guidance material is nu in review bij EASA, waardoor er nog verandering optreden. Ook
de regelgeving rondom vliegen met drones in Nederland is aan significant verandering onderhevig, waardoor de uitwerking van onze cases regelmatig kritisch moet worden beoordeeld op de laatste stand van zaken.

Algemene Publicaties

-

SA07.7

Dit project was dubbel vermeld in het Onderzoeksprogramma 2021

SA07.8

UAM (Urban Air Mobility)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: -
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Uitgaande van het concept van Urban Air Mobility, onderzoek gericht op de (publieke) acceptatie, veiligheid en businessopportunities 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. T.b.v. onderzoek naar de acceptatie van UAM wordt onderzoek gedaan naar de mate
waarin de maatschappij bereid is risico’s te accepteren. Hierbij wordt ook gesteund op de kennis van Externe Veiligheid en de bijbehorende rekenmodellen.
Resultaten 2021

Een casus met eVTOL-toestel dat opereert tussen Schiphol terminal en Amsterdam Centraal
is uitgewerkt in een proefberekening van externe veiligheidsrisico. Zowel het plaatsgebonden risico (contouren) als het groepsrisico wordt bepaald.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Safety Targets for Urban Air Mobility (UAM) targets, From a Third Party Risk perspective”
(NLR-TR-2021-278).

SA07.9

Horizon 2020 / MG1-12 (ASSURED UAM)
Kennispartners: EREA instituten ILOT, CIRA, CEIIA, DTA, ISSNOVA, GZM
Relaties klanten en gebruikers: UAM service aanbieders en UAM toestel fabrikanten
Het doel is om tot een organisatorisch en beleidsmatig raamwerk te komen voor onbemande urban air
mobility (UAM)transportmodes. NLR richt zich hierbij op de operationele concepten, toestelgeluidscriteria,
het regelgevingskader en certificatie van de infrastructuur. De achterliggende kennisvraag is: welke aanbevelingen zijn er op de gebieden van acceptatie, veiligheid en duurzaamheid voor een efficiënte implementatie van Urban Air Mobility binnen bestaande stedelijke mobiliteitsconcepten? Het belang voor NL(R) in
deze is het opdoen en verbreden van kennis op het gebied van UAM regelgeving en operationele inpassing
in het urban mobiliteitssysteem. Op basis hiervan kan NLR UAM infra beheerders, UAM industrie, overheden en EASA adviseren over de approval en certificatie van UAM infrastructuur.

Resultaten 2021

Deliverable 1.2, met als inhoud het definiëren van een regelgevingskader voor UAM in de
komende jaren, is opgestuurd. Verder is er met een kijk op de bestaande regelgeving een
bijdrage geleverd aan onder andere het definiëren van infrastructuur certificatie, relevante
scenario’s, aannames en beperkingen van implementatiestrategieën.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Counter drones
SA07.10 Counter drones

2019 - 2022

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 2021
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Aangaande de verschillende onderdelen van het C-UAS beschermingsmodel is er kennis opgebouwd op het gebied van: 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 documenten voor deelonderwerpen, een C-UAS uitbreiding van de nationale dreigingsdatabase, C-UAS visualisatie- en
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analysetools en C-UAS testondersteuning-middelen. Met deze kennis en tools is onder andere bijgedragen aan het voorbereiden en analyseren van C-UAS operaties van de Nationale
Politie.
Knelpunten

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.

Algemene Publicaties

-

Unmanned Traffic Management (UTM)
SA07.11 SESAR2020 Wave 2 PJ13, Enable RPAS Insertion in Controlled Airspace (ERICA)

2020 - 2022

Kennispartners: Leonardo, Eurocontrol
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Deelname aan twee SESAR 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 project wordt er kennis opgebouwd t.a.v. operationele concepten om luchtverkeersleiding 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 2021

PJ 13 is SESAR project that focuses on developing the procedures for integrating MALE RPAS
into European airspace. The project is divided into three solutions. NLR participates in solution 111 on the development of procedures for Detect and Avoid. In 2021, NLR contributed
to towards the development of the Operational Service and Environment Description (OSED)
of solution 111. Furthermore, NLR participated in a number of workshops on that discussed
the results of DAA simulation experiments performed by other partners. In addition, NLR
also contributed to solution 117 in 2021 which focuses on the procedures needed for fully
integrating MALE RPAS, including the procedures needed for contingency situations. In solution 117, NLR participated in numerous workshops on that are developing the procedures
needed to handle various contingency situations, including contingencies such as Command
and Control (C2) lost link. On top of this, NLR has been actively involved in reviewing the
OSED of solution 117.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA07.12 SESAR2020 Exploratory Research 4, Metropolis 2

2020-2022

Kennispartners: TU Delft, ENAC, Unifly, Everis, University of Patras, University of Linköping
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LVNL
Metropolis 2 zal de basis bieden voor concrete oplossingen voor U-space U3/U4-diensten die nodig zijn
om stedelijke luchtoperaties met hoge dichtheid mogelijk te maken, met een uniforme benadering van de
volgende U-ruimtediensten: strategische deconflictie, tactische deconflictie en dynamische capaciteit beheer. Het bouwt voort op de resultaten van de huidige U-space-projecten, het eerste Metropolis project
en gevestigde scheidingsalgoritmen. Verschillende concepten, die verschillen in hoe scheiding wordt uitgevoerd (strategisch/tactisch, grond/lucht), zullen worden vergeleken met behulp van fasttime simulaties,
en het meest belovende concept zal worden gevalideerd in een demonstratie in de echte wereld. De resultaten van Metropolis 2 zullen bijdragen aan het mogelijk maken van veilige en efficiënte U-space-operaties in stedelijke omgevingen. In 2021 zal het project zich richten op de ontwikkeling van concepten voor
de fasttime simulaties. In 2022 ligt de focus op het analyseren van de resultaten van de simulaties en het
uitvoeren van vliegproeven.
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Resultaten 2021

In 2021 zijn de concepten voor de fasttime simulaties ontwikkeld en uitgevoerd. De benodigde algoritmes (bijv. to adjust the speed of a drone if its Estimated Time of Arrival (ETA) differs from its Scheduled Time of Arrival (STA); to tactically detect violation of geofences; to
tactically replan the route of a drone in case a geofence violation is detected; to tactically
replan the route of drone it case it overshoots its destination due to an ongoing tactical conflict resolution) zijn ontwikkeld en geimplementeerd in de BlueSky simulator.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA07.13 SESAR2020 Wave 3 PJ34, ATM U-space InteRfAce (AURA)

2020-2022

Kennispartners: Indra, DLR, Eurocontrol, Airbus, Enaire
Relaties klanten en gebruikers: Eurocontrol, EASA, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LVNL
Het doel van AURA is om de concepten en technologieën te ontwikkelen die nodig zijn om het bestaande
ATM-systeem op een veilige, voorspelbare en naadloze manier te verbinden met toekomstige U-space
operaties. Om dit doel te bereiken, zal PJ34 SWIM interfaces verder ontwikkelen voor het verbinden van
ATM systemen met U-space diensten, evenals het ontwerp van een CONOPS voor gemengde bemande en
onbemande operaties in gecontroleerde luchtruimklassen. NLR's bijdrage zal zich richten op CONOPS voor
het beheersen van noodsituaties. Dit omvat scenario's waarbij storingen aan drones ervoor zorgen dat ze
in het pad van een bemand vliegtuig afdrijven, bijv. in de buurt van landingsbanen. Daarnaast zal NLR een
prototype maken van de ATM display interfaces die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ATCo’s worden
voorzien van de benodigde informatie en situationeel bewustzijn. NLR zal de ontwikkelde CONOPS en display interfaces valideren door middel van een Real Time Simulation (RTS) met de NARSIM ATM simulator.
In 2021 voert NLR het onderzoek uit dat nodig is om de CONOPS en display interfaces te ontwikkelen, terwijl de RTS voor validatie en verbetering van de CONOPS in 2022 wordt uitgevoerd.
Resultaten 2021

Er is samen met NATS en DLR gewerkt aan het Initial Concept Document (ICD). Het document beschrijft de nodige systemen/functionaliteiten aan de U-Space kant die nodig zijn om
te komen tot een gezamenlijke ATM/U-Space architectuur waarin vluchtgegevens worden
uitgewisseld, vluchtplannen geauthentificeerd, conflicten geïdentificeerd en oplossingen geimplementeerd. Verder is samen met DLR (en ook andere partners, zoals ENAIRE) nagedacht
over de consequenties van de architectuur voor de gezamenlijke simulaties in 2022, waarbij
een U-FLY RPAS van DLR een aantal noodsituaties zal vliegen in U-Space airspace en vervolgens zal indringen in ATM airspace. Luchtverkeersleiders in NARSIM (bij het NLR) hebben in
dat geval een airspace management HMI ter beschikking om het door de RPAS gebruikte
luchtruim voor de noodsituatie te reserveren om verder te kunnen werken in het verblijvende gereserveerde luchtruim.

Figuur 1.3.1- Ontwikkeling en demonstratie van U-space services in het AURA project om op
efficiënte en veilige wijze drones in het luchtruim te integreren.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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SA07.14 Kennisagenda Drones
Kennispartners: Diverse onderzoeksinstituten en universiteiten
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Dit project valt onder de 4-jaren doelstelling “Krachten bundelen”: afstemming van drone-gerelateerd onderzoek en kennisdeling samen met kennisinstellingen en de dronesector. Om zowel nationaal als internationaal sterk te kunnen opereren is de Nederlandse dronesector gebaat bij het bundelen van de krachten.
In een aantal toekomstvensters (utopie en dystopie) worden de kansen en vraagstukken rondom de
drone-strategie die is opgesteld in 2020 uitgewerkt. Per vraagstuk wordt aangeven wat het belangrijkste
onderdeel is en welke de belangrijkste partijen zijn (binnen de luchtvaart, maar ook daarbuiten) waarmee
zou moeten worden samengewerkt om de vraag of kans verder uit te werken en om op termijn oplossingen aan te dragen. Er zullen workshops met de Nederlandse drone-sector worden georganiseerd om de
strategie uit te dragen en de vraagstukken samen met deze partijen uit te werken.
Resultaten 2021

In het kader van de U-space agenda en de onderwerpen die hier naar voren komen is gewerkt aan een nieuwe methode voor een airspace (risk) assessment voor U-space prototypes. Deze methode is toegepast in samenwerking met Port of Rotterdam op aldaar een Uspace proeftuin/prototype op te gaan zetten.

Knelpunten

Aantal wijzigingen in het U-space/drone team aan IenW kant heeft gezorgd voor wat vertraging.

Algemene Publicaties

-

SA07.15 UAS safety data
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ILT, drone sector (DARPAS,
DCRO), ICAO, EASA.
Er is momenteel nog 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. Data over drones is van belang voor de inschatting van de
risico’s van drone-operaties; veiligheidsmanagement van drone operators en analyse van voorvallen met
drones. Het onderzoek beoogt het vergroten van inzicht in de veiligheid van de onbemande luchtvaart en
het operationele gebruik van drones, en ondersteunt de implementatie van U-Space in Nederland.
Resultaten 2021

Het NLR heeft een ‘Drone Operational data Repository for SafEtY’ (DORSEY) ontwikkeld voor
het verzamelen en analyseren van data in de onbemande luchtvaart. Deze database is opgezet volgens de Europese drone en U-Space regelgeving (EU verordeningen 2019/945,
2019/947 en 2021/664). In 2021 is het ontwikkelde concept voor rapportage van voorvallen
met drones ingebracht bij het Europese Network of Analysts (NoA) en gevalideerd. Het NLR
heeft, mede op verzoek van ILT en als co-chair van de UAS werkgroep van het NoA, samen
met EASA een voorstel voor een nieuwe Europese standaard voor het rapporteren van
drone voorvallen opgesteld. Dit wordt door EASA uitgewerkt in een software onderdeel van
ECCAIRS 2 (European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems), het
digitale platform met luchtvaart veiligheidsinformatie (zie https://aviationreporting.eu).

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Speijker, L.J.P.; Verhoeven, R.P.M.; Doorn, B.A. van; Vreeken, J.; Vries, V.J.F. de; Development of drone operational data repository for safety, NLR-TR-2021-032.

SA07.16 Meteo Sensors in the Sky (METSIS) (2020 – 2021)
Kennispartners: AirHub B.V.
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Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, TU Delft, KNMI
Vanwege hun lichtgewicht karakter zijn drones bijzonder kwetsbaar voor windvariaties op lage hoogte. Als
een stap om dit probleem aan te pakken, stelt het Meteo Sensors In the Sky (METSIS) project voor om het
gebruik van drones te testen als een windsensornetwerk voor hyperlokale wind die nu op lage hoogten
(<1000 ft) werpt. Om het METSIS-concept te valideren, zullen NLR en AirHub B.V. gezamenlijk experimentele dronetestvluchten uitvoeren. Het primaire doel van het experiment zal zijn om de nauwkeurigheid
van de methode voor verschillende situaties te onderzoeken, inclusief bijna statische obstakels. In 2020
werden de voorbereidingen voor het experiment uitgevoerd, het experiment en de analyse van de resultaten in 2021.

Figuur 1.3.2 - METSIS Windtunnel Testing

Figuur 1.3.3.- METSIS flight testing
Resultaten 2021

•
•
•

Knelpunten

More funding needed to:
• Validate the concept for different wind conditions
• Increase concept accuracy to the level needed for deployment
• Increase concept scalability by decreasing cost
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Development of METSIS algorithms
Wind tunnel testing of ultrasonic anemometer
Flight testing of METSIS concept using 4 drones at the NLR Drone Center
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Algemene Publicaties

•
•
•
•
•

Conference Paper: SESAR Innovation Days: https://research.tudelft.nl/en/publications/metsis-hyperlocal-wind-nowcasting-for-u-space
YouTube and LinkedIn videos
Dronewatch.nl article
SESAR Newsletter
ATM Magazine article

Cross Border Flight
SA07.17 Moonshot – Beyond Radio Line Of Sight (BRLOS)
Kennispartners: Netwerk providers
Relaties klanten en gebruikers: In het kader van de NLR strategische ambitie “RPAS en drones” zijn ‘moonshot’ projecten gedefinieerd,
zoals deze moonshot “BRLOS”.
Drone operaties worden veelal uitgevoerd met een directe telemetrielink waarmee de piloot de drone bestuurt. Dat kan niet als de drone te ver weg is of achter obstakels verdwijnt; men spreekt dan van ‘Beyond
Radio Line of Sight’ (BRLOS) waarbij de telemetrielink niet direct is maar bijvoorbeeld via het 4G netwerk
voor mobiele telefonie. Dit biedt een scala aan nieuwe commerciële operaties, ook in Nederland.
Het netwerk voor mobiele telefonie is voor mobiele telefoons op de grond, niet voor vliegende drones. Als
men het netwerk ergens op de grond ontvangt, wil dat niet zeggen dat dat op vlieghoogte ook kan, en als
de verbinding af en toe onderbroken is, dan is dat hinderlijk tijdens een telefoongesprek maar onacceptabel als daardoor een drone oncontroleerbaar wordt.
NLR heeft de ambitie om de Nederlandse overheid en industrie te ondersteunen bij het veilig uitvoeren
van BRLOS-operaties via het netwerk voor mobiele telefonie. Deze Moonshot heeft tot doel om op korte
termijn de basiskennis hiervoor te verkrijgen en praktijkervaring op te doen. Daartoe wordt een NLRdrone uitgerust met een 4G telemetrie systeem, en vervolgens vanaf het Drone Centre gevlogen en bestuurd vanuit NLR Amsterdam via het 4G netwerk, met een safety pilot op het Drone Centre die de besturing kan overnemen.
Op basis van de bevindingen wordt een plan opgesteld voor de vervolgstappen, inclusief het identificeren
van kennispartners, klanten en gebruikers.

Figuur 1.3.2 - Grondstation van de BRLOS-piloot in Amsterdam
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Resultaten 2021

Commercieel beschikbare apparatuur om een drone aan te sturen via 4G is ingebouwd in
een drone. Om te voldoen aan de beveiligingscriteria van NLR moest een aparte VPN-verbinding opgezet worden. Deze drone heeft gevlogen boven NLR Marknesse terwijl de piloot
zich bevond bij NLR Amsterdam en de drone BRLOS bestuurde via het internet en het 4G
netwerk van Vodafone. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

J.J. Brants, NLR-TR-2020-404 getiteld “Drone operations Beyond Radio Line Of Sight”, December 2021.

Kennisopbouw: Drone platform & systeemontwikkeling (incl. D&A)
SA07.18 RPAS-ontwikkelingen (TechWatch)
Kennispartners: BeUAS, UAV-DACH
Relaties klanten en gebruikers: EUROCAE, Europese Commissie, EASA, EUROCONTROL, SESAR, JARUS
Onbemande systemen worden steeds geavanceerder waardoor meer en meer operationele toepassingen
technisch mogelijk zijn. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid van andere luchtruimgebruikers en van mensen op de grond. Er moeten daarom eisen en normen worden gesteld aan het ontwerp en
het gebruik van onbemande systemen, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte en vliegsnelheid van het
onbemande vliegruig, het overige luchtverkeer in de buurt, en de aard van het gebied waarboven gevlogen wordt. Voor deze sector 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 rekening gehouden wordt met specifieke wensen van de lidstaten.
Er zal bijgedragen worden aan de Focus Teams van EUROCAE WG105 die deze normen opstellen, en voor
zover relevant ook de hieraan gelieerde activiteiten van de Europese Commissie, EASA, EUROCONTROL,
SESAR en JARUS. Ook zullen de ontwikkelingen in onze buurlanden België en Duitsland nauwgezet gevolgd
worden via de belangenorganisaties BeUAS en UAV-DACH.
Resultaten 2021

Resultaten 2021 Door COVID hebben alle bijeenkomsten plaatsgevonden via het internet.
1. Volgen van ontwikkelingen: de diverse netwerken geven inzicht en inzage in de droneontwikkelingen binnen en buiten Nederland, wat van nut kan zijn voor de ontwikkeling van
de Nederlandse drone sector. Netwerkactiviteiten in 2021 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 2021 een aantal doorlopen zijn.
3. Demonstratieprojecten
Bijeenkomsten van het European Network of U-space demonstrators, georganiseerd door
Eurocontrol.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA07.19 Digital Twin Drone
Kennispartners: -
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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.
Resultaten 2021

In 2021 zijn de voorbereidingen om het digital twin testplatform gereed te maken voor testvluchten voortgezet. De primaire data link is geconfigureerd en de secondaire datalink geïnstalleerd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een zgn. “rpm-drop-test”
om de relatie te bepalen tussen het toerental en de instelhoek van de rotorbladen (waardoor de rotor trekkracht wordt bepaald). Ook zijn de procedures opgesteld voor het opstarten van de rotoren vanaf het grondstation.

Knelpunten

Helaas is het onder invloed van technische uitdagingen m.b.t. het testplatform en COVID19
impact op capaciteit niet gelukt om het testplatform tijdig gereed te krijgen voor de geplande vliegproeven.

Algemene Publicaties

-

SA07.20 Autonomie

2018 - 2022

Kennispartners: CIRA, ECTL, Everis, Innaxis
Relaties klanten en gebruikers: TenneT, Schiphol
Onderzoek naar alternatieve methoden voor de validatie en certificatie van geautomatiseerde systemen
met delen van machine learning.
Resultaten 2021

•
•
•
•
•

•
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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Literatuuronderzoek naar toepassing AI/DS en het thema XAI (transparantie en uitlegbaarheid).
Kennisopbouw over state-of-the-art en ontwikkelingen rondom het thema transparantie en uitlegbaarheid, en verificatie & validatie.
Inventarisatie binnen NLR naar lopende AI/DS projecten.
Inventarisatie behoefte/ontwikkelingen aan ML/AI toepassing bij derden, o.a. Defensie
(IVD), KLM.
Onderzoek naar certificatiebasis (acceptable means of compliance) voor ML-gebaseerde
functies, waaronder benodigde resources (tools, datasets) en level of criticality. Dit
bouwt mede op ontwikkelingen in EUROCAE SG114.
Onderzoek naar certificatiebasis (acceptable means of compliance) voor regelgebaseerde AI functies, waaronder level of criticality.
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SA07.21 Horizon 2020 / Adacorsa
Kennispartners: Celestia Technologies Group (CTG), AnyWi, TU-Delft, Univ. der Bundeswehr, TU Graz, Univ.
Klagenfurt, CEA, ONERA, EMBRAER
Relaties klanten en gebruikers: O.a., TTTech, , Infineon, NXP, Industrie en operators in de drone sector
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 2021

In 2021 is het preliminary design van het DAA-systeem afgerond. Er is met name ontwikkeling geweest op het gebied van de DAA-algoritmes en de sensor om ander luchtverkeer te
kunnen detecteren en te lokaliseren. Op het gebied van de sensor zijn de meeste hardware
ontwerpen gereed en is de assemblage gestart. De control software voor het ondervragen
en bijhouden van de zogenaamde intruders is in concept fase. De resultaten zijn een goed
uitgangspunt voor veld- en vliegtesten in 2022.

Knelpunten

Er is hinder geweest van de slechte beschikbaarheid van elektronica componenten (chiptekorten). Dit heeft geresulteerd in een vertraging van ca 3 maanden.

Algemene Publicaties

-

SA07.22 Dit project was dubbel vermeld in het Onderzoeksprogramma 2021
SA07.23 Dit project was dubbel vermeld in het Onderzoeksprogramma 2021
SA07.24 Dit project was dubbel vermeld in het Onderzoeksprogramma 2021
SA07.25 Horizon 2020 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. Het NLR-aandeel in
het project richt zich voor het overgrote deel (>90%) op die delen waarbij nieuwe kennis wordt opgedaan,
waarbij wordt ook deelgenomen aan een NEN groep.
Resultaten 2021

Standaarden gericht op mens, machine en organisatie evenals U-space services zijn verzameld en beoordeeld op bruikbaarheid als AMC onder het Europese regelgeving raamwerk
voor drone operaties (SORA) en U-Space toepassingen

Knelpunten

De veranderende scope (zoals werd opgelegd door EASA) gedurende het project. Dit vroeg
extra flexibiliteit maar bood wel een betere aansluiting bij de regelgeving ontwikkelingen

Algemene Publicaties

-

SA07.26 EFRO - Smart Rotors (for electric aircraft)
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Kennispartners: KVE, Airborne, TU Delft, Stichting RHIA
Relaties klanten en gebruikers: Gebruikersgroep actief
Het EFRO project Smart Rotors (for electric aircraft) richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde analysemodellen, een unieke, uiterst snelle ontwerproutine en een geautomatiseerde productietechnologie
voor zeer stille en efficiënte propellers en rotorbladen, waarmee de kennisinstellingen een vooraanstaande positie opbouwen in het veld van verduurzaming van de luchtvaart en de bedrijven een groot
competitief voordeel behalen op de markt van elektrische vliegtuigen, Urban Air Mobility platformen en
composiet automatiseringstechnologie in het algemeen.
In 2021 zal in samenwerking met de TU Delft een literatuurstudie worden uitgevoerd, waarin een overzicht gemaakt zal worden van eerder ontwikkelde methodes en de conclusies van eerdere studies op het
gebied van rotorontwerp. De vereisten voor de analyse en ontwerp van de rotoren zullen worden opgesteld op basis van inputs van de experts en industriële adviseurs.
Voor een optimalisatie van het ontwerpproces zullen nieuwe, snelle analysemodellen voor de aerodynamische, akoestische, en structurele prestaties van rotoren voor vliegtuigen (TU Delft) en drones (NLR) ,
met in acht neming van installatie-effecten door de aanwezigheid van de rest van het voertuig in nabijheid
van de rotor. Aansluitend zal een vergelijking worden uitgevoerd van de resultaten van de snelle optimalisatieroutine met een alternatieve aanpak met meer nauwkeurige en dus langzamere modellen.
Resultaten 2021

In 2021 is de literatuurstudie afgerond en is een begin gemaakt met het overzicht van eisen
waaraan de te ontwikkelen rotor moet voldoen. Low fidelity tools voor zowel aerodynamica
als de akoestiek van een propeller, gebaseerd op lifting line theorie, zijn in ontwikkeling bij
zowel TUD als NLR. Geometrie inspectie en een frequentie-meting zijn uitgevoerd op een
bestaande rotor, als input voor de te ontwikkelen analyse methodes. Op het gebied van automatisering is er aan deeloplossingen gewerkt, zoals pick&place van composieten plies met
behulp van een cobot, lamineren van een spar door middel van fibre placement en geautomatiseerde meet- en inspectietechnieken van geproduceerde bladen. Voorbereidingen zijn
getroffen voor vlechten van koolstofgaren om een schuimkern.

Knelpunten

Levering van koolstofgaren voor het vlechten liet lang op zich wachten, waardoor de daadwerkelijke proef pas in 2022 kan plaatsvinden.

Algemene Publicaties

-

SA07.27 ENabling Optimized DISruptivE Airframe-Propulsion Integration Concepts (ENODISE)
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: ENABLING OPTIMIZED DISRUPTIVE AIRFRAME-PROPULSION ITEGRATION CONCEPTS (ENODISE) richt zich
op de gelijktijdige aerodynamische en akoestische optimalisatie van zogenaamde disruptieve voorstuwingsconcepten, zoals bv. multicopters, verdeelde voortstuwing, of Boundary Layer Ingestion (BLI) configuraties. NLR zal samen met de TUD een op de vleugelklep gemonteerde - d.w.z. roteerbaar - verdeelde
aandrijving onderzoeken. Deze configuratie zal zowel experimenteel alsmede numeriek/analytische onderzocht worden.
Na het uitvoeren van dit project, zullen de voor- en nadelen van een dergelijke voortstuwinsgconfiguratie
zijn uitgezocht. Daarnaast zullen nieuwe experimentele methodes ontwikkeld zijn om sterk geïntegreerde
voorstuwing te onderzoeken.
In 2021 zal gestart worden met experimenteel werk bij de TUD, waar een gedeelde PhD student zal werken aan het ontwikkelen van een lineair verdeelde aandrijving, bestaande uit een aantal propellers (rond 5
stuks). Met deze lineaire actuator zal een canonieke experimentele configuratie worden samengesteld,
bestaande uit een hoofvleugel element (vlakke plaat) en een klep (lengte 20% koorde). Deze configuratie
zal worden gebruikt om de start te bestuderen, dat wil zeggen een verticaal klep met propellers naar beneden gericht en geen voorwaartse snelheid. Halverwege 2021 (Augustus) zal de promovendus naar NLR
verhuizen om daar zijn werkzaamheden voort te zetten, bv. door de transitie fase of cruise fase nader te
bestuderen. In de vervolgstappen zal de configuratie dichter bij de werkelijkheid komen, door het gebruik
van vleugelprofielen (i.p.v. een vlakke plaat), variërende invalshoeken, verschillen klep instellingen, enz.
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Naast het experimentele werk zal in parallel gewerkt worden aan een numeriek/analytische ontwerptool.
Een bestaand analytisch model voor propeller geluid zal worden uitgebreid met een model dat het effect
van de nabijheid van een geluid verstrooiende halfoneindige vlakke plaat verdisconteerd. Dit model zal
worden gekoppeld aan AVFPs RANS simulatieomgeving zodat nietuniforme instroming kan worden meegenomen in de geluidsvoorspelling. Met deze tool zullen een de eerste voorstudies worden uitgevoerd om de geldigheid van de berekeningen te beproeven. De experimenten kunnen hiervoor dienen als validatiemateriaal
Resultaten 2021

In 2021 is gewerk aan het uitbreiden van analyistche geluidsvoorspelling methodes propeller
geluid, welke geldig zijn voor geisoleerde propellers. Om geluid te voorspellen in geinstalleerde configuratie is het nodig het effect van geluidverstrooiende lichamene mee te nemen. Dit is bereikt door een boundary elelement methode te implementeren.
In samenwerking met TUDelft is experimenteel onderzoek gedaan naar de aerodynamica
van een twin-propeller configuratie in grond effect, in het specifiek naar fonteinstromingen.
Deze zijn relevant omdat dat deze fontein-stromingen opnieuw de propeller ingezogen kunnen worden met als gevolg dat er meer geluid wordt geproduceerd en/of onveilige situaties
zich kunnen voordoen. Dit werk is gepresenteerd op de DICUAM conferentie en er is een
journal paper in voorbereiding.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

H.N.J. Dekker, D. Ragni, W.J. Baars, F. Scarano and M. Tuinstra, Three-Dimensional Flow Topology of a Multi-rotor in Ground Effect, DICUAM 2021, 15-17 March 2021

SA07.28 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
VTOL (inclusief helikopters en multirotor) en kennisopbouw t.a.v. alternatieve aandrijving, zoals vervanging van gasturbine motoren door elektrische aandrijving.
NLR beschikt over een luchtvloot van een twintigtal onbemande toestellen waarvan er 5 voorzien zijn van
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-to-date te houden. De lestoestellen worden (deels) onderhouden op het budget van de RTF.
Er komt meer behoefte aan zware (15-150kg) VTOL toestellen met lange vliegtijd. Bij de huidige grote klassieke helikopter (PH-1AA) leveren de gasturbine motoren problemen op (o.a. environmental). Onderzoek
is gestart naar electrifikctie van deze aandrijving met het doel deze in 2021 te kunnen inzetten. Daarnaast
wordt onderzoek gedaan naar hybride aandrijvingssystemen en een waterstofdrone (HYDRA).
Ook heeft de Europese regelgeving, die per 2021 ingaat, impact op de benodigde werkzaamheden aan de
VTOL drone vloot.
Resultaten 2021

Standaard werkzaamheden uitgevoerd om luchtvloot operationeel te houden, kennisopbouw t.a.v. nieuwe ontwikkelingen

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Kennisopbouw: Drone toepassingen
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SA07.29 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

Op 31 december 2020 trad een Europees risico-gebaseerd regelgevingskader voor drones in
werking. Hoewel Nederland drone-innovaties wil stimuleren en de nationale dronesector de Europese risico-gebaseerde aanpak toejuicht, bekritiseren ze de nationale implementatie waarbij
wordt aangegeven dat een te grote nadruk gelegd wordt op risico's en luchtvaart-veiligheid-denken. Daar staat tegenover dat op andere gebieden de overheid aanbevolen wordt om bij innovatietoepassingen het veiligheid-denken meer toe te passen (bijv. naar aanleiding van het Stint incident of de Pipistrel crash). Een helder overzicht van de huidige inzichten in dit spanningsveld
en de toepasselijkheid daarvan op drone test en experimenten ontbreekt hierin. Daarom is het
doel van deze studie om middels literatuurbronnen het spanningsveld tussen innovatievrijheden
en het luchtvaart-veiligheid-denken voor drone test- en experimenteergebieden in kaart te brengen. Daarnaast biedt de specifieke categorie in de Europese verordening veel maatwerk en een
aantal standaardiseringskaders (STS, PDRA). Het is de verwachting dat deze kaders niet toereikend zijn voor drone test- en experimenteergebieden. Om dit maatwerk, mede in het licht van
het hierboven genoemde spanningsveld, eenduidig te kunnen toepassen worden specifieke beleidsvragen verwacht. Welke vragen dit zullen zijn en wanneer die in de tijd verwacht worden is
op dit moment niet bekend. Om hier proactief op in te kunnen spelen, en vertragingen die het
potentieel van drones kunnen belemmeren te voorkomen, beoogd deze studie tevens om beleidsvragen (met name verwacht op het gebied van LUC implementaties) te formuleren en inventariseren we welke kennis daarvoor nodig is, wat daarvan elders (in NL of EU) wordt opgebouwd en wat daar nog in ontbreekt en wanneer die kennis nodig is. Afhankelijk van de resultaten en in overleg met IenW kan vervolgens worden bepaald wat daarvan dit jaar al opgebouwd
kan worden en wat daarvan op een later moment opgebouwd kan worden.
Resultaten 2021

Het spanningsveld tussen innovatievrijheden en het luchtvaart-veiligheid-denken voor drone
test- en experimenteergebieden is in kaart gebracht.
Het monitoringskader is getoetst vanuit een test en experimenteerlocatie gezichtspunt
Knelpunten bij het aanvragen (en beoordelen) van een LUC zijn inzichtelijk gemaakt.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA07.30 Geavanceerde drone training
Kennispartners: Ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ILT
Relaties klanten en gebruikers: Beroepsmatige drone operators
Ontwikkeling van geavanceerde opleiding voor professionele drone piloten.
Sinds november 2015 is NLR erkend als vliegopleiding voor RPAS vliegers, welke noodzakelijk is om brevet
(RPA-L) aan te kunnen vragen. Opleidingen worden gegeven voor drones tot 150 kg en binnen zicht afstand van de pilot, zogenaamde Visual Line Of Sight (VLOS). In 2017 is de opleidingsbevoegdheid al uitgebreid tot zogenaamde “extended” Visual Line Of Sight (EVLOS).
Per 2021 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. De benodigde opleidingseisen zijn in 2020 nog niet vastgelegd. 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 2021
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Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA07.31 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.
Door Corona is een deel van de in 2020 geplande NLR activiteiten doorgeschoven naar 2021. De beoogde
kennisopbouw is ervaring opdoen met het opstellen van operationele limieten voor UAV operaties aan
boord van schepen. In 2021 zal met een vliegproefcampagne aan boord van het OPV de bepaalde CFEs
worden gevalideerd en de SUOLs vastgesteld. Binnen het consortium wordt bijgedragen aan discussies
over CONOPS, waarmee de kennis van CONOPS voor UAVs vergroot wordt. Verder wordt met name de
kennis van de data model definitie van een tactische omgeving inclusief UAVs vergroot.
Resultaten 2021

In de periode 7-10 september 2021 werden een Harbour Acceptance Test en een Sea Acceptance test van het Compass 2020 systeem uitgvoerd in Portugal. De opgestelde SUOLs voor
operaties met de Tekever AR3 UAV aan boord van een Ocean Going Patrol Vessel konden
niet worden vastgesteld, omdat in die periode deze UAV niet beschikbaar was. In plaats
daarvan werd succesvol een validatie van het windmeetsysteem van het schip uitgevoerd
waarbij dezelfde meetapparatuur kon worden toegepast.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Bijdrage aan Deliverable 4.1: “INTEGRATION, TESTING AND VALIDATION ACTIVITIES REPORT”, COMPASS2020 833650

SA07.32 HEALTHINESS 4.0
Kennispartners: CIRA, CEIIA
Relaties klanten en gebruikers: Airhub, mapture.ai
HEALTHINESS 4.0 richt zich op het realiseren van AI toepassingen in healthcare middels een combinatie
van grondgebonden robots en drones die in een hub en spoke systeem verbeteringen brengen in
healthcare logistiek. NLR bouwt de kennis op het gebied van drone standaardisatie en validatie (vnl. op
het gebied van drone autonomy en automated drone launch en recovery systemen). Daarnaast wordt in
dit consortium samengewerkt met 2 NL SMEs die we hierbij kunnen ondersteunen om hun product uit te
breiden naar andere toepassingsgebieden (van first responder toepassingen naar healthcare logistieke
toepassingen). Met deze kennis kan de Nederlandse overheid, industrie en MKB direct worden ondersteund en bereidt NLR zich voor op een mogelijke rol als competent third party (qualified entity).
Resultaten 2021

Dit consortium proposal heeft het niet gehaald, derhalve geen activiteiten.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA07.33 OSMOSIS INTELLIGENT
Kennispartners: CIRA, Universiteit Tilburg
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Relaties klanten en gebruikers: OSMOSIS INTELLIGENT (Open SMart ecOSystems surveillance and aI-baSed modellINg EnvironmenT) richt
zich op innovatieve milieuvriendelijke drone-inspectie methodes ten behoeve van de water kwaliteit van
oppervlaktewater.
Binnen dit onderzoek ontwikkelt NLR kennis op het gebied van het uitvoeren van metingen met behulp
van drones om de kwaliteit van wateroppervlakken te kunnen beoordelen. De inzet van drones voor millieu gerelateerde observaties heeft een hoge potentie en is maatschappelijk zeer relevant. Dit past in de
(onderzoeks)doelstellingen en bij de maatschappelijke positie van NLR om de sector op dit vlak te ondersteunen. Met deze kennis kan de concurrentiepositie van het Nederlands MKB worden versterkt. Tevens
opent het veilig uitvoeren van dergelijke operaties een markt voor veel extra toepassingen voor het gebruik van drones, waarmee de dronessector verder kan groeien. Voor NLR betekent dit ook verdere inzet
van het Drone Centre, aansluitend op de NLR ambitie om zich op dit gebied te profileren.
Resultaten 2021

Dit consortium proposal heeft het niet gehaald

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA07.34 AIRTuB: Automation of Inspection and Repair of Turbine Blades
Kennispartners: ECN part of TNO, Technische Universiteit Delft, Faculty of Aerospace Engineering (TU
Delft), HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Inholland, Hanzehogeschool Groningen, Saxion
hogeschool
Relaties klanten en gebruikers: World Class Maintenance (WCM), Dutch Terahertz Inspection Services
(Dutch Terahertz), Fusion (voorheen 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 grotere bladen. Dit vereist inspectie en indien nodig
reparaties. Binnen AIRTuB wordt o.a een inspectie methode ontwikkeld. NLR houdt zich bezig met het ontwikkelen en uittesten van een sensor pakket en het ontwikkelen en uittesten van een drone die inspectie
kan uitvoeren met dat sensorpakket.
In 2021 zal verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van het sensorpakket voor visuele inspectie en
voor interne materiaal inspectie. Sensorpakket moet lichtgewicht zijn en een beperkt energie verbruik
hebben. In 2020 is een kleinere test drone gebouwd en ingeregeld met een standaard besturingssysteem.
Op basis van de ervaring in 2020 zal in 2021 de definitieve grote drone worden gebouwd voor offshore
gebruik en geschikt om BVLOS op een turbineblad op grote hoogte te landen. Onderdeel van deze ontwikkeling is het integreren van het besturingssysteem (flight controller) dat corrigeert voor turbulentie en een
systeem dat op basis van de 3D vorm een landing op een blad kan uitvoeren. Beide systemen zijn afkomstig van een partner en zijn nog in ontwikkeling en worden eerst getest op de compacte drone.
Resultaten 2021

Doorgegaan met ontwikkeling, maar op laag pitje. Voortgang project loopt vertraging op

Knelpunten

Partner die flightcontroller moet leveren heeft >1 jaar vertraging en het ontbreekt hun aan
kennis om een goed product te leveren. Veel vertraging bij NLR en veel herplannen werkzaamheden. (Te) veel overleg nodig met met partner.

Algemene Publicaties

-

1.4 SA10 - 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.

56

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

De projecten in 2021 zijn gerapporteert bij de financieringsbron (anders secties in dit document), niet geclusterd.

1.5 SA14 – 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.
SA14.1 Kleine satellieten – Responsive Constellations
Kennispartners: ISIS, Hyperion, Stellar Space
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
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 2021

Grootste activiteit is vooral tech-watch: bekijken wat de huidige stand van techniek is in
Constellaties.
* Formation Flying. Er is een simulator gemaakt, in MatLab, om de dynamiek in een constellatie te bekijken en maneouvres van satellieten in die constellatie te berekenen (welke satelliet moet hoeveel bewegen en wat is het meest efficient)
* Space Traffic Management
Er is een marktonderzoek gedaan naar Space Traffic Management (STM). STM kent vele facetten en het NLR moet goed kijken in welk segment zij wil (en kan) participeren. Gekeken is
naar:
• Legislation / regulation
• Collision avoidance
• Space debris removal
• Space debris repurposing
• Space debris refueling
• Re-entry
• Mission consequences
• Transition Traffic Management (TTM)
* Artificial Intelligence
Er is een samenwerking tot stand gekomen met Hyperion / Clyde Space voor de ontwikkeling van een processor-board gericht op on-board AI-processing. Dit is een ESA/GSTP-project
wat in 2022 van start gaat. In 2021 is voorwerk verricht om te kijken hoe de architectuur en
de AI-software voor zo’n processor opgezet moet worden..
* Phino/BRIK-II
Kennisopbouw rondom de metingen die zijn gedaan met Phino/BRIK-II, voornamelijk om te
bekijken waar de knelpunten in de data processing nu precies zitten. M.a.w. hoe krijgen we
de meting nog nauwkeuriger. Dit is tevens belangrijke input voor het MilSpace2-project

Knelpunten

Geen duidelijke knelpunten, maar het is een algemene zorg dat de Nederlandse industrie,
op het gebied van kleine satellieten, weinig financiële mogelijkheden heeft om projecten
met het NLR op te starten.

Algemene Publicaties

NLR-TR-2021-218 Space traffic management

SA14.2 Kleine satellieten – Responsive Launch Capability
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Kennispartners: T-minus, Dawn Aerospace, Airbus, TU Delft/DARE, ISIS, Airborne, APP
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
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 2021

Integrated Nose Cone
NLR heeft een concept ontwikkeld voor een integrated NoseCone air launch concept
Test faciliteit voor raketmotoren – geschikt voor kleine raketten. In 2021 is een eerste test
uitgevoerd, in samenwerking met DARE, op het terrein van NLR-Flevoland. Deze eerste test
is geëvalueerd (onder andere het geluidsprofiel en op het gebied van veiligheid). Voor de
toekomst wordt dit uitgebreid om kleine raketmotoren verder te optimaliseren.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Stage-verslagen:
Feasibility Study Integrated Nose Cone satellite
Air Launch Rocket design

SA14.3 Kleine satellieten - ”Niche” sensor ketens voor toepassing in de ruimte
Kennispartners: Nationaal: TNO, TU Delft. Internationaal o.a. Fraunhofer en DLR
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat
Dit betreft het identificeren en uitwerken van nieuwe informatieketens (m.n. Thermisch Infrarood (TIR) en
Hyperspectraal (HSI) concepten) t.b.v. CD&E van innovatieve payload/sensor technieken. Betreft ook dualuse aspecten en inzet t.b.v. civiele toepassingen (Missiegedreven Topsectorenbeleid, Thema Veiligheid en
ESA). Internationale samenwerkingsinitiatieven wordt voorbereid met Duitsland t.b.v. hoge resolutie TIR en
met de VS voor HSI. Voor kennisopbouw specifiek gericht op TIR zal d.m.v. het vliegen van een drone en inzet van een commerciële TIR camera gewerkt worden aan de gehele TIR data keten (zowel aan boord en op
de grond). Hierbij worden AI technieken toegepast voor het genereren van geautomatiseerde en actionable
intelligence producten.
Resultaten 2021

Er zijn enkele gesprekken geweest met MinDef, ISISpace en Cosine over een Hyperspectrale
missie (wellicht een BRIK-III). Verder gaande systeem-concepten of een “faseA” is nog niet
uitgevoerd

Knelpunten

De Defensie-nota is recentelijk pas uitgekomen, waardoor (hopelijk) nu meer duidelijk
wordt.

Algemene Publicaties

--

1.6 SA15 – Informatie Gestuurd Optreden (IGO)
De volledige ambitie luidt: NLR is hét Expertisecentrum voor informatie gestuurd optreden (d.m.v. o.a. Battlelab).
SA15.1

IGO-ontwikkeling: operator performance
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Dit project richt zich op operator performance aspecten van informatiegestuurd optreden. Een grote hoeveelheid informatie om te verwerken in combinatie met een hoog operationeel tempo, zorgen voor menskundige uitdagingen en vragen om nieuwe oplossingen die de mens ondersteunen. In het project zal onderzocht worden hoe de samenwerking tussen AI en de mens vormgegeven kan worden bij de verwerking
van ISR-data. De AI houdt daarbij rekening met de momentane status (o.a. cognitieve belasting) van de
mens.
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Resultaten 2021

IGO 2021 richtte zich op Artificial Intelligence (AI) explainability in Decision-Support Systems
(DSS). De effectiviteit van een dergelijke AI implementatie hangt grotendeels af van de mate
waarin een gebruiker het advies begrijpt. Begrijpen hoe het systeem tot een advies is gekomen is essentieel in het creeren van vertrouwen in het geleverde advies. Een Explainable AI
(XAI) laat dus toe dat een gebruiker begrijpt hoe het systeem tot een advies is gekomen door
het proces te visualiseren in een User Interface (UI). Dit brengt echter ook een probleem boven tafel: hoeveel informatie dient een UI te tonen voordat de gebruiker overloaded raakt
wat de decision-making performance weer verminderd.
Tijdens dit onderzoek was een AI-aangedreven DSS applicatie ontwikkeld voor het plannen
van militaire helicopter missies (zie afbeelding hieronder). Tevens was er een scenario ontwikkeld waar twee heli’s geschikte Landing Zones (LZ’s) moesten identificeren, zodat de soldaten in de heli simultaan een compound konden bestormen. In de applicatie kon de gebruiker verschillende filters aanpassen, zodat de AI met een advies voor geschikte LZ’s kon komen. Vier verschillende UI’s met toenemende mate van filter opties en AI explainability waren ontwikkeld om onder meer vertrouwen en operator performance te meten. Uit de resultaten bleek dat meer filter controls en informatie (dus meer explainability) geen negatief invloed had op vertrouwen en operator performance maar deze enkel toenamen. Wel vonden
deelnemers het handig om niet alle filters tegelijkertijd te tonen maar deze meer te nestelen,
zodat de gebruiker zelf kan kiezen welke filters wel en niet worden gebruikt en daarmee efficienter kunnen plannen.

Figuur 1.6.1 - User Interface ontwikkeling voor IGO onderzoek
Knelpunten

UI’s met verschillende levels van explainability vereiste veel moeite om te ontwerpen en aan
te passen a.d.h.v. feedback vanuit SME’s

Algemene Publicaties

Paper gepresenteerd bij MSG-184: Levels of Explainability in Decision-Support System UI’s for
improved decision-making performance

SA15.2

Grondgebonden Situational Awareness – Betrouwbare Intel Triggers
Kennispartners: Sobolt, Airbus
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie en Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dit betreft de inzet van AI technieken om op basis van regelmatige satellietwaarnemingen informatie te
verzamelen over ‘normale’ en afwijkende activiteiten en verschijnselen die relevant zijn voor de activiteiten
van Ministerie van Justitie en Veiligheid en DEF. Dit in relatie met TOSTI en in nauwe samenwerking met
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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 2021

In 2021 richtten de activiteiten zich op het automatisch detecteren van objecten in satellietbeelden met behulp van AI, de opbouw van normaal patronen en evaluatie van anomalieën
en de ontwikkeling van een systeem architectuur voor het automatische uitvoeren van deze
processen. Centraal hierbij stond een use case van het monitoren van scheepsactiviteiten in
het Maasvlakte gebied. De detectie activiteiten richtten zich op het detecteren van schepen
in verschillende resoluties optische en SAR satellietbeelden met behulp van convolutionele
neurale netwerken, waarbij een onderscheid werd gemaakt in verschillende afmetingen. De
normaal patroon en anomalie detectie richtte zich op de scheepsintensiteit in verschillende
sectoren van de haven en ankergebieden. De systeem architectuur is gebaseerd op workflows die gedefinieerd zijn in business process modelling language BPML, gecombineerd met
een datamanagement structuur en gebruikersinterface. Deels zijn de resultaten ook toegepast in het TOSTI monitoring systeem.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA15.3

Grondgebonden Situational Awareness – SAR Data Processing
Kennispartners: S[&]T, Airbus
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie en Ministerie van Justitie en Veiligheid
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 vanwege de bruikbaarheid bij bewolking en in de nacht.

Resultaten 2021

-

Knelpunten

Voor dit project was in 2021 geen budget beschikbaar.

Algemene Publicaties

-

SA15.4

Informatie Gestuurd Optreden & C2 systemen
Kennispartners: TNO, IBM, KPN, Thales, NLDA, HCSS
Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
De complexe hedendaagse digitale en fysieke landschappen vragen om een (efensie)organisatie die informatie-gestuurd kan optreden. Daarbij maakt ze gebruik van zoveel mogelijke data uit een veelheid van
bronnen en filtert en verwerkt deze snel tot betrouwbare informatie. Deze informatie wordt gefuseerd en
steeds vaker met behulp van AI geanalyseerd en geïnterpreteerd om tot een correcte understanding (begrip) te komen die gedeeld kan worden met betrokken commandanten. Bij de besluitvorming worden predictie en decision support tools ingezet om tot een efficiënte inzet van de eigen middelen te kunnen komen.
IGO is een overkoepelend concept dat de gehele defensieorganisatie bestrijkt. De ontwikkeling van een
“IGO Visie” en kennis op de IGO enabling technologies en de verschillende NLR-onderzoeksprogramma’s
worden steeds meer afgestemd met het overkoepelend doel van IGO waarbij o.a. resultaten als input dienen voor Battlelab-sessies, zoals Cerebro. Daarnaast worden specifieke onderzoeken uitgevoerd op het gebied van o.a. AirC2 concepten en doctrinevorming en daarbij gebruikte C2-systemen, -software, - netwerken en -architectuur. IGO is 1 van de 18 NLR strategische ambities
Voorts is de ontwikkeling van nieuwe joint warfighting concepts ook in lijn met de grondbeginselen van Informatie-gestuurd optreden (IGO). Deze concepten trachten een antwoord te bieden op de uitdagingen die
voortkomen uit de hedendaagse complexe dreigingsomgeving en worden zowel binnen de NAVO – NATO
Warfighting Capstone Concept (NWCC) – als de VS ontwikkeld – Multi-Domain Operations (MDO), Joint AllDomain Operations (JADO) en het Joint Warfighting Concept (JWC). In hoofdlijnen geven deze concepten
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sturing aan de gezamenlijke inzet van het militaire instrument om de voorsprong op de tegenstander te
kunnen behouden en verder uit te bouwen.
Het promotieonderzoek “Vertical Compression and Horizontal Integration: Multi-Domain Operations in
Perspective”4 aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie
(NLDA) gaat dieper in op de ontwikkeling van deze en voorgaande warfighting concepts en bekijkt wat de
randvoorwaarden zijn voor de implementatie en operationalisering van dergelijke concepten. Command
and Control (C2) vervult hierbinnen een centrale rol; niet alleen met betrekking tot de aansturing van het
militaire instrument, maar ook met betrekking tot een geïntegreerde aanpak (comprehensive approach) en
samenwerking met niet-militaire partners. Het promotieonderzoek betreft een samenwerkingsverband tussen NLR, NLDA en the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) met een looptijd van vijf jaar.
Resultaten 2021

In 2021 is vooral onderzoek gedaan naar de defenitie en rol van het concept “IGO” in en
vanuit het lucht- en ruimtevaartdomein. Er zijn een aantal metings geweest met marktpartijen die actief zijn op het gebied van (open/closed source) data verwerking m.b.v. big data
en Machine Learing technologieën. Tevens is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
en specifieke vormen van “Decision support Tool” of te wel besluitvorming ondersteunde
applicaties waarbij verschillende vormen van automatisering, AI en Human Reasoning worden gebruikt. Er is deelgenomen aan Battlelabsessies aangaande IGO (deel)onderwerpen op
het vlak van (Air)C2 en Multi domein optreden (sensor to shooter chain met deelnemers in
drie domeinen). Tevens is een eerste aanzet gemaakt voor een IGO scenario in Cerebro (NLR
battlelab) inclusief nieuwe space assets.
Het promotieonderzoek is in het tweede jaar en betrof met name het onderzoek naar “Technology majurity” van MDO ondersteunende systemen

Knelpunten

Covid heeft een deel parten gespeeld maar dat is binen de perken gebleven aangezien een
aantal conferenties online konden worden gevolgd. Hierdoor was de kans op uitbreinding
van het “kennisnetwerk” geringer. Ook moest een geplande kennismakingsbijeenkomst met
het “Kennisnetwerk IGO” van Defensie worden uitgesteld naar 2022

Algemene Publicaties

NL.Reach-out nummer 4 November 2021

SA15.5

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 missie ondersteunende systemen ingevoerd worden. Een “Technology Watch” met het
doel om nieuwe, potentieel bruikbare, technologie te identificeren hoort hier ook bij.

4

De titel verwijst naar de horizontale integratie van verschillende domeinen (land, zee, lucht, space, cyber en het EMS spectrum, naast het cognitieve en informatie
domein) en de verticale compressie van de verschillende niveaus van militair optreden (strategisch, operationeel en tactisch) hierbinnen.
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Resultaten 2021

Figuur 1.6.1 - Toepassing van AI in MPD
Er is inventariserend onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van Artificial Intelligence
(AI) technieken binnen Missie Planning en Debrief (MPD). Specifiek is gekeken naar Reinforcement Learning (RL) bij het plannen van een aanval op een Integrated Air Defence System (IADS). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat RL gebruikt kan worden in vergelijkbare
situaties zoals war gaming en fighter vs fighter simulation. Ook is er gekeken naar andere
toepassing van LR, zoals het gebruik in race games en het leren van motoriek (zoals lopen en
rennen) aan een virtuele agent. Hieruit blijkt dat RL een passende techniek zou kunnen zijn
voor het simuleren van een fighter versus IADS. Echter is een lichtgewicht simulatie omgeving met support voor zowel fighter als IADS hiervoor noodzakelijk. Op dit moment is een
dergelijke simulatieomgeving niet beschikbaar binnen NLR. Het onderzoek is uitgevoerd in
samenhang met het CEMA programma. Het is gestart in 2021 en wordt in 2022 voortgezet.
Knelpunten

Gebrek aan lichtgewicht simulatie van IADS, met daarbij passend interface voor Reinforcement Learning.

Algemene Publicaties

-

1.7 SA17 – Trainingspartner van de luchtmacht
De volledige ambitie luidt: Intensivering partnerschap voor training met het CLSK.
SA17.1

Training CLSK
Kennispartners: -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 as a service: digitale technologieën, architecturen en diensten;
• Modeling and Simulation as a Service: service framework en capability voor CLSK;
• Distributed Simulation Cloud en Streaming Services for Simulation & Training;
• Cognitive Human Augmentation voor Training/AirC2/Decision Support;
• Digital Twin van de operator (mens) voor prestatie-voorspelling en trainingsoptimalisatie;
• en Training Data Transparency, Traceability and Controllability.

Resultaten 2021
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The Training CLSK persistent capability that consolidates and demonstrates the acquired
knowledge - A capability that is already providing reusable services to other NLR R&D projects such as L1701, L1806, L2118, NTP IDTEAM and the DMO MSMT Support Project. Moreover, the Training CLSK capability will serve as the basis for the NTP Cross Domain Security in
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Modelling and Simulation (CDSiMS) test bed, which aims to securely interconnect multiple
RNLAF simulation training capabilities of different classification levels. Furthermore, the recently purchased motion platform is also integrated into the current eco-system, allowing
for a higher variety of training applications including motion and VR. Additionally, this enables the research in motion cueing and VR visual cueing. Together with the flight model used
this highly influences the fidelity level of the simulator.
The official Training Ontwerpgids report has been created, as well as the “brochure How to
Redesign Training for Complex Jobs” and a white paper “NLR Training Design Guide” have
been created for dissemination and acquisition purposes.
Knelpunten
Algemene Publicaties

Beperkte mogelijkheden tot disseminatie en samenwerking met Defensie stakeholders / externe partijen door COVID pandemie
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Nabben, A., Geert Jan van Benthem, Jelke van der Pal, Jenny Eaglestone (2021). "Performance Based Training, White Paper for the RNLAF", NLR White Paper on PBT (2021).
5. Nabben, A. (2020). Training Ontwerpgids. Royal Netherlands Aerospace Centre, NLR-TR2020-330.
6. Tillema, G.H.J. & Petermeijer, S.M. (2021). Future Flight Simulator. Royal Netherlands
Aerospace Centre, NLR-TR-2021-033.
7. IITSEC 2022 TRAINING & SIMULATION, Training as a Service Infrastructure for the 5th
Generation Air-Force
8. Dr. Manfred Roza, Guido Tillema M.Sc., Jur Crijnen M.Sc. (to be published)
9. 8.IITSEC 2022 TRAINING & SIMULATION, Application of the Training as a Service Concept for the 5th Generation Air-Force, Dr. Manfred Roza
10. Dr. Jelke van der Pal Anneke Nabben M.Sc. Guido Tillema M.Sc. Jur Crijnen M.Sc. (TO BE
PUBLISHED)

SA17.2 PBT Data Analytics
Kennispartners: Ministerie van Defensie, Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Air Force Research Laboratory (AFRL), Universiteit van Tilburg
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Performance Based Training vergt geavanceerde technieken voor het meten, vastleggen, monitoren en automatisch analyseren van prestaties en gedrag van zowel mens als systeem. Relevante onderzoekstopics
zijn:
• Onderzoek naar geavanceerde, op AI gebaseerde 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. De focus ligt op analyse van cognitive load.
• Vaststellen van een minimaal benodigde dataset voor de hiervoor genoemde betrouwbare automatische
analyse van cognitive load, met minimale intrusiviteit en bij voorkeur zonder noodzaak tot individuele
kalibratie.
• Experimenteel valideren van de automatische analyse van cognitive load, in scenario’s met een oplopende mate van complexiteit/realisme en tegelijk afnemende mate van controleerbaarheid van de experimentele omgeving. Hierbij zal worden samengewerkt met projecten die deze analyse behoeven.
Resultaten 2021
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• Verschillende methodes voor het classificeren van cognitive load tegen elkaar uitgezet;
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• Implementatie van een RabbitMQ connectie tussen EEG apparatuur, cognitive load model en simulator (Prepar3D) waarmee in real-time en automatisch ruwe EEG signalen
kunnen worden ontvangen, geanalyseerd en beoordeeld op mate van cognitive load. Op
basis van cognitive load past de simulator de complexiteit aan;
• Het uitvoeren van meerdere Tactical Intercept sessies (bestaande uit verschillende niveaus van complexiteit) met meerdere oud-F16 vliegers in de simulator waarbij EEG is opgenomen;
• Analyseren en rapporteren van het EEG signaal van de piloten;
• Actief deelnemen in een NATO werkgroep binnen een vergelijkbaar onderzoekstopic.
Knelpunten

Algemene Publicaties

• Participanten zitten niet stil genoeg voor EEG in de simulator. Hoofdbewegingen en praten geeft veel ruis in de data. Methodes die dit aan kunnen zijn lastig te vinden;
• Modellen zijn niet makkelijk uit te wisselen tussen verschillende experimenten. Of ten
minste, het is niet duidelijk waar de grens ligt. De vraag is of hier ook een Transfer Learning component moet komen.
Optimizing Performance Based Training: Monitoring the Flow of Cognitive Load based on
Psychophysiological Measurements in a Fighter Cockpit Simulator; In proceedings of NATO
HFM-334 RSY; Maykel van Miltenburg and Jur Crijnen; Rome, 12 October 2021.

1.8 SA18 – 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.
SA18.1

Horizon 2020 / CS2: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation (NOVAiR)
(2016 - 2022)
Kennispartners: TU Delft, ONERA, DLR, CIRA
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 2021 zal dit onderzoek worden voortgezet, en zal gestart worden met activiteiten die
demonstraties van een radicaal nieuw vliegtuigconcept ondersteunen.
Binnen ASTC: In dit project wordt een radicaal nieuw vliegtuigconcept ontwikkeld op basis van hybrideelektrische voortstuwing. Daarnaast wordt er binnen NOVAIR ook instrumentatie ontwikkeld voor het uitvoeren van wind tunnelproeven en vliegproeven met het in SCALAiR gerealiseerde schaalmodel van de
Airbus A320. De instrumentatie voor scaled-flight testing wordt in 2021 toegepast in het in SCALAiR gerealiseerde schaalmodel van een Airbus A320. Meetresultaten worden verwerkt en geanalyseerd. In een
tweede fase van het project zal het model met “Distributed Electric Propulsion” worden uitgerust waarna
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de vliegeigenschappen van het vliegtuig met deze aandrijving zullen worden bepaald. In 2021 zal een ontwerp worden gemaakt van een nieuwe versie van het model met 6 elektrisch aangedreven propellers op
de vleugel.
Resultaten 2021

In 2021 is de realisatie van de A320 SFD inclusief windtunnel campagnes in april en mei afgerond. Op basis van deze resultaten is een eerste autpilot configuratie gedefinieerd. Later in
2021 is het grondstation goeddeels afgerond. Het grondstation is een belangrijke hulpmiddel voor het trainen van de vliegers.
Er is een ontwerp ontwikklend voor Distributed Electric Propulsion variant van de A320 SFD
de A320 DEP SFD. Binnen het project hebben in 2021 de PDR en de CDR plaatsgevonden samen met de partners. Hiermee is de basis gelegd voor de realisatie van de A320 DEP SFD in
2022.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA18.2 Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification (SCALAiR) (zie Strategische Ambities: SA07.5 en SA18.1)
SA18.3 IMOTHEP
Kennispartners: EREA partners, CNRC, Universiteiten, o.a. Strathclyde University
Relaties klanten en gebruikers: Rolls Royce, MTU, Safran, Airbus, Aeronamic
IMOTHEP richt zich op CO2-reductie van toekomstige vliegtuigen door middel van onderzoek naar geloofwaardige hybride voortstuwingsarchitecturen, integratie van componenten, adressering van certificatievragen, benodigde technologieën innoveren en coördinatie van roadmap.
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 hybride-elektrische voortstuwingsconcepten. In dit project zullen zowel disruptieve concepten zoals
gedistribueerde voortstuwing en grenslaag afzuiging, 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).
De werkzaamheden passen in de strategische ambities van NLR (elektrisch vliegen, design- en certificatiepartner). Activiteiten NLR in IMOTHEP voor 2020-2021:
• Eerder gedefinieerde concepten optimaliseren met multidisciplinaire ontwerp methodieken. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van substitutie modellen voor voortstuwing, dimensionering, vliegprestaties
en gewicht en balans van het vliegtuigconcept.
• Toolketen ontwikkelen om de prestaties af te schatten en optimaliseren van verschillende configuraties van (disruptieve) vliegtuig concepten die gebruik maken van grenslaag afzuiging.
• Eerste orde afschatting van energie balans die nodig is voor correcte dimensionering van stuwmotoren die in de grenslaag opereren.
• Elektrische componenten in hybride-elektrische vliegtuigen generen veel warmte. Hitte modellen van
verscheidene componenten zullen aan elkaar gekoppeld worden om een beeld te krijgen van warmte
distributie en koeling van de componenten.
Resultaten 2021

Methodiek voor low-fidelity afschatting van gedistribueerde voortstuwing op basis van baseline-analyse met MATRICS-V en delta-effecten via Matlab-routine voor propulsors, grenslaagingestie, motorgondeleffect. De methodiek omvat ook een vermogensbalans voor de
weerstandsschattingen. Systeemschema van turboelektrische voortstuwing voor een blended wing-body configuratie (BWB) met gedistribueerde elektrische voortstuwing (DEP) en
grenslaagingestie (BLI), als basis voor principale thermische analyses.

Knelpunten

Overleg heeft uitsluitend via teleconferenties plaatsgevonde, wat minder effectief is.
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Algemene Publicaties
SA18.4

-

Horizon 2020 Electra
Kennispartners: Aeronamic
Relaties klanten en gebruikers: Aeronamic, Leonardo Helicopters
Europese tiltrotor-vliegtuigen hebben een drukcabine voor vluchten op grote kruishoogte, waardoor boven bergen en ander vliegverkeer gevlogen kan worden. Drukcabines zijn standaard bij grote passagiersvliegtuigen en kleine zakenvliegtuigen, maar niet bij helikopters. Hierdoor is voor een tiltrotorvliegtuig,
waarvan het formaat in de buurt zit van een helikopter, een speciale oplossing nodig. Het systeem moet
bijzonder licht en onderhoudsarm zijn en tevens 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 systeemhardware, geschikt voor toekomstige
vliegproeven.
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.

Figuur 1.8.1 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: ELECTRA– Electrical air compressor
Resultaten 2021

In 2021 is het door NLR ontwikkelde multi-fysische systeemmodel van compressor, drukluchtsysteem en vliegtuig ingezet voor berekeningen ten behoeve van het detailontwerp van
het compressor-pack (zie figuur 1.8.1) door Aeronamic. Tevens heeft NLR zijn integratorrol
in het project vervuld door het afleiden, volgens luchtvaart-“system engineering” processen,
van de compressorpack-eisenset uit de klanteneisen van Leonardo. Hierbij is veel ervaring
opgedaan met een nieuw requirements management tool dat voor dit doel uitgerold is.

Knelpunten

Er is vertraging opgetreden in de uitvoering. Door een herplanning is de uitloop beperkt gebleven tot twee maanden projectverlenging. Volgens de nieuwe projectplanning is het project eind maart 2023 afgerond.

Algemene Publicaties

-

SA18.05 EU H2020 CleanSky2 TRANSCEND

2019-2022

Kennispartners: TU Delft, DLR
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(AO) Het Europese onderzoeksproject TRANSCEND (“Technology Review of Alternative and Novel Sources
of Clean Energy with Next-generation Drivetrains”) is onderdeel van het “Clean Sky 2 Technology
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Evaluator”-programma. In dit project (geleid door NLR) werken NLR en TU Delft samen om de milieueffecten van alternatieve energiebronnen en van baanbrekende voortstuwingstechnologieën voor ingebruikneming voor 2050, te evalueren. Voorts stelt het project twee roadmaps op. Het eerste, gebaseerd op zogenaamde technology readiness levels, is voor veelbelovende voortstuwingstechnologieën. Het tweede betreft alternatieve energiebronnen vanuit het oogpunt van economische uitvoerbaarheid en beschikbaarheid. MinIenW is lid van de Adviescommissie van het TRANSCEND-project.
(AV) 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. In 2021 richt het
project zich op de evaluatie van kansrijke opties en op roadmaps om deze opties daadwerkelijk te realiseren. In het bijzonder de integratie op vliegtuigniveau heeft daarbij de aandacht.
Resultaten 2021

De literatuurstudie naar nieuwe voorstuwing en alternatieve brandstoffen voor vliegtuigen
tot 2050 is afgerond. Zes alternatieve brandstoffen zijn geselecteerd in afstemming met externe experts en nieuwe voortstuwingsconcepten daarbij zijn geïdentificeerd. Waterstofaangedreven vliegtuigen, gebaseerd op de ATR42 en A320 neo, zijn gemodelleerd en geëvalueerd op CO2, NOx en H2O emissies, en op energieverbruik. De modellering is afgestemd in
een workshop met experts van de luchtvaartindustrie, waterstoftechnologieleveranciers uit
andere sectoren, onderzoeksorganisaties en academia. Het project is geleid met de biotechnologie afdeling van TUD als partner voor alternatieve brandstoffen. Een Europese adviesorgaan voor TRANSCEND is betrokken, inclusief het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Publiek beschikbaar gesteld CR (NLR-CR-2020-026):
Muijden, J. van; Stepchuk, I.; Boer, A.I. de; Kogenhop, O.; Rademaker, E.R.; Sman, E.S. van
der; Kos, J.; Posada Duque, J.A.; Palmeros Parada, M.D.M., Final results alternative energy
and propulsion technology literature study : Deliverable D1.1 of the TRANSCEND project,
2021 https://reports.nlr.nl/handle/10921/1569 of via de TRANSCEND publieke home page
https://project.nlr.nl/transcend/

SA18.06 Fuel cell technology (zie ook bij strategische ambities: SA07.3)

SA18.07 EASIER (H2020)
Kennispartners: Universiteit Twente
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker ELMO, UTRC-Ireland, UTRC-US, EVEKTOR, ARTTIC, EMAG DESIGN
Elektrische voortstuwing van vliegtuigen brengt de nodige uitdagingen met zich me, onder andere op het
vlak van elektromagnetische emissies en warmtehuishouding. Deze uitdagingen resulteren in de noodzaak
tot airborne technologieën die een efficiënt, lichtgewicht en compact elektrisch systeem voor vliegtuigen
mogelijk maken. Essentieel hierbij is dat het elektrisch systeem het benodigde elektrische vermogen voor
onder andere voortstuwing levert en bovendien blijft voldoen aan veiligheidslimieten voor EM emissies.
Bovendien zullen de bedoelde technologieën de warmtehuishouding van het systeem controleren.
Om dit doel te bereiken werken de partners binnen het EASIER consortium samen aan de volgende taken:
•
•
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Onderzoek EM Interferentie (EMI) filter oplossingen die geoptimaliseerd zijn in volume en gewicht.
Onderzoek Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) technologieën die zorgen voor minder
uitgestraalde EMI en bovendien minder volume en gewicht innemen.
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•
•
•
•
•

Verbeterde warmte overdracht van elektrische systemen naar de omgeving van het vliegtuig.
Optimalisatie van de integratie van elektrische systemen met significante impact op elkaar.
Betrekken van vliegtuigbouwers en organisaties die zich bezig houden met regelgeving.
Trade-off analyses van het systeem en technologie identificatie.
Roadmaps voor hybride/elektrische vliegtuigen met key enabling technologies voor EMI en warmte
huishouding.

Specifiek zal NLR haar kennis uitbreiden op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en
warmtehuishouding aan boord van elektrische vliegtuigen. Kennis, modellen en tools met betrekking tot
cooling solutions en EMC van elektrische systemen en vliegtuigbekabeling die al op NLR aanwezig zijn, zullen worden uitgebreid met oplossingen die nodig zijn in elektrische vliegtuigen.
Resultaten 2021

Modellering van conducted en radiated emissions voor power electronics en power feeders
is afgerond. Hiermee zijn we klaar voor trade-off analyses in 2022 en voor een test campagne ter validatie van de modellen. Samen met Fokker Elmo zijn test samples gedefinieerd
en een testplan geschreven. In de laatste maand van 2021 zijn de tests gestart, en deze zullen begin 2022 worden afgerond. Tot slot zijn we gestart met de analyse van de effecten van
grounding architecturen op EMC.
Op thermisch vlak is de modellering van cooling solutions helemaal afgerond en zijn de tests
helemaal voorbereid. Tests zelf zullen begin 2022 plaats vinden. Voor power feeders is tooling ontwikkeld voor de thermische analyse van de power feeders, inclusief de effecten van
separatie en actieve koeling. Ook hier zijn in samenwerking met Fokker Elmo test samples
en -plannen gedefinieerd, die begin 2022 zullen worden uitgevoerd.

Knelpunten

Capaciteitsproblemen binnen onze afdeling en leveringsproblemen bij andere partners hebben gezorgd voor lichte vertragingen in het uitvoeren van sommige taken en tests. Echter
wordt nog geen grote impact op het eindresultaat van het project verwacht.

Algemene Publicaties

Alleen disseminatie op EASIER public workshop. Nog geen paper publicaties, deze zijn gepland voor komende twee jaren (er is er al één geaccepteerd voor ESA Workshop on Aerospace EMC 2022).

SA18.08 ADENEAS (H2020)
Kennispartners: Technische Universiteit Eindhoven
Relaties klanten en gebruikers: GKN – Fokker Elmo, Synano, ADSE, UTRC, Evektor, plc-tec AG, UTC-ECMS
Verhoogde elektrificatie van vliegtuigen resulteert in een hogere warmte-dissipatie van grotere en complexere elektrische systemen. Bovendien resulteert het in een grotere hoeveelheid bekabeling die de
grote verscheidenheid aan communicatiesystemen aan boord van vliegtuigen met elkaar verbindt.
Er is behoefte aan onderzoek naar innovatieve vermogens- en datanetwerken die resulteren in gewichtsen kostenreducties en in vereenvoudiging van het gebruik. Tegelijkertijd is interconnectiviteit met hoge
snelheid gewenst en mogen veiligheid en beveiliging niet worden gecompromitteerd.
Het doel van ADENEAS is om ontsluitende technologieën te ontwikkelen voor meer elektrische en “connected” vliegtuigen op het gebied van de secundaire stroomverdeling en datacommunicatie binnen vliegtuigen voor de volgende doelstellingen:
1. Migreren naar verhoogde thermische dissipatie door efficiëntere koeloplossingen
2. Tegengaan van de toenemende complexiteit door de introductie van Artifical Intelligence (AI) in het ontwerpproces en in situ (ingebed in de vliegtuighardware)
3. EWIS-gewicht verlagen door optimaal gebruik van communicatiemedia (bedraad en draadloos)
4. Zorgen voor methoden voor meer veiligheid en (cyber) beveiliging
ADENEAS zal de verbetering en schaalbaarheid van oplossingen voor koeling onderzoeken, evenals mogelijke architecturen voor warmtebeheer voor toekomstige vliegtuigen. Deze ontwikkelingen in de oplossingen voor koeling van NLR, evenals de ontwikkelde EMC-kennis in zowel Wireless Technologies als Power
Line-communicatie, zullen de industrie in Nederland helpen zich voor te bereiden op toekomstige vliegtuigontwerpen.
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Resultaten 2021

Deliverable D1.1 system and requirements specification is geleverd.
Voor de ontwikkeling van draadloze technologiën aan boord van vliegtuigen is een test plan
geschreven voor propagatiemetingen in een Fokker-100 in Hoogerheide (deze vinden in de
1e week van 2022 plaats). Daarnaast zijn modellen opgezet om propagatie in vliegtuigen te
kunnen simuleren, en interferentie met aanwezige vliegtuigsystemen te kunnen voorspellen. Dit is work in progress.
Voor de ontwikkeling van powerline communicatie aan boord van vliegtuigen is een testplan
ontwikkeld voor EMC testen. De metingen worden gestart in maart 2022. Onderdeel hiervan
waren uitgebreide discussies over de interpretatie van EMC teststandaarden voor PLC.
Op thermisch vlak is er gewerkt aan het design van een twee-fasen koelsysteem. Onder andere de koelvloeistof is geselecteerd en modellen zijn gereed. Dit koelsysteem zal worden
vergeleken met een één-fase koelsysteem. Ook is de verbetering van warmteoverdracht
door middel van nano particles onderzocht. Dit alles is work in progress dat in 2022 voort
wordt gezet. Begin 2022 worden ook de eerste deliverables geleverd.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA18.09 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 en warmte aspecten.
Het is te verwachten dat (hybride) elektrische voortstuwing eerder haalbaar is bij kleinere vliegtuigen zoals
business jets dan bij grotere passagiersvliegtuigen. Belangrijke aspecten hierbij zijn de benodigde batterijcapaciteit, de grootte van de elektromotoren en de overige elektrische componenten om het vliegtuig te
laten vliegen. Het is echter nog niet duidelijk wat het effect van deze componenten op het ontwerp van de
vliegtuigconstructie zal zijn. Zijn aparte (verstevigde) compartimenten nodig voor de batterijen en eventueel brandstofcellen? Is er nog een gasturbine en zal deze minder zwaar worden uitgevoerd? Passen de huidige elektromotoren in het vliegtuig, en waar? Wat is het effect op de totale massa-balans? Dergelijke vragen zullen onderzocht worden in de context van een zakenvliegtuig (bijvoorbeeld Gulfstream).
Resultaten 2021

Dit project was reeds vóór 2021 afgerond.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

SA18.10 (Alternatieve) voorstuwing
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Overheid, vliegtuiggebruikers
De komende jaren heeft de overheid ondersteuning nodig bij de beleidsontwikkeling voor de kleinere
luchtvaart op het gebied van alternatieve voorstuwingsmethoden en brandstoffen.
In 2021 richt dit onderzoek zich op het effect van nieuwe brandstoffen (synthetic aircraft fuels, waterstof)
op de levensduur van materialen in brandstoftanks, leidingen, afdichtringen, etc. Ook worden de beschikbare prestatiemodellen voor gasturbines aangepast om analyses van het effect van deze nieuwe brandstoffen op prestaties en emissies mogelijk te maken.
Verder wordt onderzoek gedaan naar de effecten van cryogene waterstofopslag op het faalgedrag van
componenten (thermische spanningen, materiaaleigenschappen).
Resultaten 2021:
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Er is onderzoek gedaan naar het faalgedrag van composiet materialen bij cryogene temperaturen. In eerste instantie is gezocht naar een testhuis met facililiteiten voor het uitvoeren
van testen bij ca. 14 K (opslagtemperatuur van vloeibaar waterstof, LH2 ). Na een eerste
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oriënterend onderzoek bleek dat testen met LH 2 om veiligheidsredenen niet uitgevoerd worden, in plaats hiervan wordt vloeibaar Helium gebruikt worden met een testtemperatuur
van 4K (-269 °C). Bij een extern laboratorium (KRP) zijn testen uitgevoerd aan een aantal
composiet coupons bij 4k. Deze coupons zijn gefabriceerd met ultra dunne laminaten (ca 30
g/m2) en getest door ze onder te dompelen in vloeibaar Helium. De geteste samples zijn microscopisch onderzocht en er is geen aantoonbare degradatie van het materiaal gevonden.
In een vervolgonderzoek zullen de mechanische eigenschappen van de geteste samples vergeleken worden met originele samples.
Verder is een verkennende studie gedaan naar de schadelijke emissies bij gebruik van de alternatieve brandstoffen waterstof en ammonia. Dit is gedaan met de door NLR ontwikkelde
simulatie software GSP (Gas turbine Simulation Program).
Knelpunten

Testlaboratorium voor LH2 testen niet gevonden, in plaats daarvan testen met vloeibaar Helium uitgevoerd.

Algemene Publicaties

Rademaker E, Explorative GSP gas turbine performance and emissions calculations with hydrogen as fuel, NLR-TR-2021-160
Rademaker E, Explorative GSP gas turbine performance and emissions calculations with ammonia as fuel, NLR-TR-2021-190 (in concept)

SA18.11 EFRO - Smart Rotors (for electric aircraft) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.26)

SA18.12 Meetfaciliteiten Pipistrel
Kennispartners: NLR intern, EUROCAE
Relaties klanten en gebruikers: o.a trainingsorganisaties, Pipistrel, Pipistrel gebruikers
Beperkte endurance van dit type elektrisch aangedreven vliegtuigen noopt tot het maximeren van de
nutswaarde van een vlieguur. Er zal in de Pipistrel een lichtgewicht meetfaciliteit beschikbaar moeten komen, waarmee data van vlieger en vliegtuig geacquireerd kan worden.
Resultaten 2021

Er is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor Flight Test Instrumentation (FTI)
in het Pipistrel PH-NLX research vliegtuig, gericht op onderzoek ter verbetering van de
“endurance”. In deze inventarisatie zijn mogelijkheden beschreven voor dataregistratie, gebruikmakend van in het vliegtuig aanwezig databussen. Het resultaat van deze inventarisatie
is vastgelegd in NLR-TR-2021-007.
Van deze databussen is een beschrijving van de daarop aanwezige parameters gemaakt.
Deze beschrijving is geen onderdeel van de standaard beschikbare vliegtuigdocumentatie en
is door experiment en bestudering van verschillende externe documentatiebronnen tot
stand gekomen. Tevens was het voor deze activiteit nodig om algemene kennis op te doen
over de Controller Aera Network (CAN) databus. De resulterende databeschijving is vastgelegd in NLR-TR-2021-375.
Op basis van deze beschrijving is een prototype dataverwerkingsprogramma geschreven
voor de data geregistreerd met de in het vliegtuig aanwezige flight data recorder.
Deelname in Eurocae Working Group 113 “Hybrid Electric Propulsion” leidt tot een beter
beeld over risico’s, regelgeving en vraagstellingen over hoe elektrisch vliegen in de toekomst
kan worden ingevoerd.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

J.M. Klijn, NLR-TR-2021-007, “Flight Test Instrumentation for Electrical Aircraft Research;
Proposal for the Pipistrel PH-NLX”, februari 2021
J.M. Klijn, NLR-TR-2021-375, “Databus description for the Pipistrel PH-NLX”, December 2021
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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

Figuur 2.1.1 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: NOVAiR – Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing
Instrumentation

2.1.1 Maatschappelijke context
De wereld staat voor de belangrijke uitdaging om schade aan het milieu te verlagen door verminderen van CO2uitstoot 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 het
nationale klimaatakkoord5. Naast het doel om schade aan het milieu te verminderen, beoogt het ministerie van
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT ook expliciet de concurrentiekracht en bedrijvigheid in Nederland te stimuleren.
In de HTSM Roadmap Aeronautics 2018-20256 staat: De nadruk ligt op de ontwikkeling van groene technologie en
producten, waaronder het gebruik van biobrandstoffen. Levensduuranalyses, van conceptontwikkeling tot end-of-

5
6

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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life aan de hand van methodologieën voor een circulaire economie dragen bij aan vermindering van verbruik van
energie, en verlaagt de productie van afval en emissies in alles fasen: productie, assemblage en onderhoud.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

Deel-KIA Circulaire Economie (MMIP’s 1A, 1C, 1E en 2D)

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 5 en 6)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 27, 34, 41, 89)

2.1.2 Aanpak van het onderzoek
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, landingsgestellen en andere structuurdelen in composiet 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, 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 en
avionica.

•

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, HEP), en vleugeltechnologieën (active flow control, laminar flow control, aero-servo-eleasticiteit), 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 area’s van de roadmap Space, zie
hoofdstuk 2.2.

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

2.1.4 Onderzoeksprojecten
Aerostructures
A.1

Modelgebaseerd evaluatie en certificatie van NDI procedures (zie sectie 1 - Strategische Ambities,
project SA04.1)

A.3

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. 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. NLR draagt bij aan het vaststellen
van de methodieken.

Resultaten 2021

DMO heeft interesse geuit om de HSB methoden te kunnen inzien in verband met rapporten
van Airbus Helicopters. Via een al bestaand gezamelijk project van DMO en NLR is dit mede
door NLR gefaciliteerd, met toestemming van het Duitstalige project.

Knelpunten

De vergaderingen vonden dit jaar alleen on-line plaats.

Algemene Publicaties

-

A.4

Luxovius World Class Composite Solutions 2 (2019-2022)
Kennispartners: NHL Stenden
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.

•

•

•
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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
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om door middel van een voorspellend vermogen de leverbetrouwbaarheid te maximaliseren en uitval tijdens
productie te minimaliseren.
Resultaten 2021

In 2021 is er onderzoek gedaan naar Out-of-Autoclave consolidatie van vezelversterkte thermoplastische composieten. Er zijn verschillende preforms gemaakt met de fibre placement
machine met verschillende vezelorientaties. Daarnaast is er een testopstelling ontwikkeld
om de mate van permeabiliteit van de preforms te kunnen meten. Hier zijn de eerste referentietesten mee uitgevoerd waaruit bleek dat de meting erg gevoelig is. Ook zijn de preforms erg kwetsbaar wat verwerken hiervan in de testopstelling moeilijk maakt.
Op het gebied van inductielassen is er gewerkt aan het lassen van L-verstijvers op vlakke platen als onderdeel van een benchmark met het inductielas proces bij GKN Fokker. De gelaste
L-profielen bij het NLR zijn vergeleken met vergelijkbare profielen gelast bij GKN Fokker middels niet-destructieve inspectie (C-scan) en mechanische testen. De resultaten tussen de gelaste onderdelen waren vergelijkbaar. Als vervolg hierop zijn single lap shear proefstukken
aan elkaar gelast op verschillende temperaturen. De proefstukken zijn daarna geïnspecteerd
en verspaand.
Toepassing van de digital twin technologie is globaal gericht op het procedé voor de out-ofautoclave (OOA) productie van thermoplast composiet producten bij GKN Fokker, en specifiek op de automated tape layering (ATL) machine als onderdeel daarvan. Stakeholders en
stakeholder behoeften zijn geïdentificeerd en use cases zijn gedefinieerd en uitgewerkt. NLR
heeft generieke architectuurconcepten geïdentificeerd voor het hele OOA productieproces
en soortgelijke industriële maakprocessen alsmede een specifieke architectuur van een digital twin voor het ATL-deel opgesteld. Parallel hieraan is in nauwe samenwerking met het
programma AV1D.1.4 de methodiek voor de ontwikkeling en toepassing van digital twin
technologie voor industriële maakprocessen toegepast en verder ontwikkeld.
De architectuurzaken zijn vastgelegd in een rapport dat door de partners wordt gebruikt als
basis voor de verdere ontwikkeling van digital twin technologie.

Knelpunten

Algemene Publicaties

A.5

Permeabiliteit metingen van preforms erg gevoelig, hierdoor is er een risico dat de gemeten
data niet betrouwbaar is doordat deze door externe oorzaken beïnvloed wordt. Ten gevolge
van de Covid19 crisis zijn sinds begin 2020 vertragingen in de werkzaamheden ontstaan.
Aangezien verlenging van het Luxovius project onmogelijk is, worden de use cases en daarmee de toepassing van de drie genoemde onderwerpen in samenwerking met de partners
ingeperkt.
• Luxovius ontwikkelingen zijn gepresenteerd bij het EFRO project ‘Valorisatie Hightech
Sector ComposietenNoord-Holland’ webinar op 1 maart 2021.
• Presentatie ‘Enabling Industry 4.0 Digital Twins’, J. de Marchi, W. van den Eijnde, A.
Koers, T. van Dooren, Smart Industry samenwerking Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, 25 maart 2021.
• Presentatie ‘Data in the chain. Luxovius: production optimization’, J. de Marchi, S. Hengeveld, M. Oost, NAG workshop 30 september 2021, Eindhoven.
• Diverse video’s voor PR doeleinden, gedeeld via NLR website en social media kanalen.

EU project: TRAIL
Kennispartners: ILOT, POLIMI
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)
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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 2021

In 2021 heeft het NLR verschillende koolstof-epoxy laminaten van project partner LA Composite (Tjechie) van een dunne hoge temperatuur bestendige koolstof-BMI laag voorzien
middels vacuum infusie. Deze platen worden in 2022 getest door project partner Trelleborg.
Deze platen zijn door NLR geinspecteerd middels NDI. Daarnaast zijn er ook testen gedaan
met injecteren van aramide en glasweefsel met BMI hars. Het NLR heeft ook verder onderzoek gedaan naar verwerkingsgedrag van BMI hars (viscositeit, uitharding).

Knelpunten

Een veel gebruikte standaard vacuum injectie mal moest in 2021 worden afgeschreven en
dit gaf vertraging bij uitvoeren van de injecties. Daarnaast was de bezetting van de laboranten zeer hoog in 2021 en gaf dit vertraging.

Algemene Publicaties

-

A.6

ATTILA (Advanced Testbed for TILtrotor Aeroelastics)
Kennispartners: DLR, Politechnico di Milano, DNW, Technobis Fibre Technologies
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo Helicopters Devision
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 2021

In dit jaar is het conceptontwerp van het ATTILA windtunnelmodel verder uitgewerkt tot aan
de Critical Design Review. Naast het ABAQUS detailontwerp van de aeroelastisch geschaalde
onderdelen (vleugel, yoke en rotorbladen), zijn er veel multidisciplinaire Catia, NASTRAN en
FLIGHTLAB analyses en ontwerpiteraties gemaakt om de rotor en aandrijving in de nacelle
zodanig te ontwerpen dat de gewenste whirl flutter karakteristieken behaald kunnen worden.

Knelpunten

De tiltrotor flutterkarateristieken zijn zeer gevoelig gebleken voor de massaverdeling van de
van de rotor en de aandrijving in de nacelle. In combinatie met de beperking op het Mach
getal in de LLF maakt dit het ontwerp uiterst uitdagend.

Algemene Publicaties

A. Cocco, P. Masarati, S.C. van ‘t Hoff, B. Timmerman, “Tiltrotor Whirl Flutter Analysis in Support of NGCTR Aeroelastic Wind Tunnel Model Design”, presented at the 47th European Rotorcraft Forum, 7-9 September, 2021.

A.7

FlexDraperProduct
Kennispartners: University of Southern Denmark, Aalborg University, Technical University of Denmark, Innovation Fund Denmark, Technicon A/S
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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. Het doel is TRL5 te bereiken in 2020 en een start te maken met TRL6.
Resultaten 2021

In 2021 is er een update van de robot end-effector voor het automatisch neerleggen van
prepreg CRFP materialen geïmplementeerd, ter verbetering van de nauwkeurigheid en controlability. Daarnaast zijn de software algoritmen voor automatische layup en het geavanceerde machine vision systeem verder doorontwikkeld. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk gebleken voor het bereiken van de het volgende TRL niveau.

Knelpunten

Helaas heeft COVID een enorme impact gehad op de ontwikkelingen in 2021 door de sluiting
van de Universiteiten in Denmarken voor een groot deel van de periode tot eind augustus.
Daarmee was ook de fysieke testlocatie van de full-scale robot setup bij SDU niet toegankelijk voor de consortium partners voor het uitvoeren van het benodigde test- en ontwikkelwerk om TRL5 af te ronden en een begin te kunnen maken aan het bereiken van TRL 6 voor
het einde van het programma.

Algemene Publicaties

NLR is mede eigenaar van een gemeenschappelijk Europees FlexDraperProduct patent (WO
2021/048105 A1).

A.8

Horizon 2020 / CS2: High Efficiency COmposite LAnding Gear (HECOLAG)
Kennispartners: University of Southern Denmark, Aalborg University, Technical University of Denmark, Innovation Fund Denmark
Relaties 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 2021
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In 2021 is geautomatiseerde fabricage technologie ontwikkeld voor een composiet Side
Brace van een landingsgestel gelijkwaardig aan die van de A321 XLR. Om de performance
van een dergelijk onderdeel te verhogen (grotere sterkte, geringer gewicht) is een dubbelmembraan-vacuum-consolidatiemethode ontwikkeld. Bij de aanmaak van het vezelpakket
van de Side Brace kan deze methode het aandeel vezels in het composiet verhogen waardoor de specifieke sterkte en stijfheid toeneemt. Tegelijkertijd verloopt zowel het vlechtproces als het harsinjectieproces sneller en beter reproduceerbaar met deze consolidatie
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methode. De methode is succesvol toegepast bij de aanmaak van 5 Side Braces. Partner Fokker Landing Gear heeft de Side Braces getest met goede resultaten.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

In 2022 wordt een publicatie voorzien, de ontwikkeling van de methode heeft geheel 2021
in beslag genomen.

A.9

Fieldlab Campione (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.2)

Engine subsystems and components
Binnen dit subthema zijn voor 2021 geen projecten geprogrammeerd vanuit de financiering Kennis voor Beleid.

Maintenance Repair and Overhaul
M.1 Reparatie van composieten DCMC-2 (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.3)

M.2 Service Logistiek (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.4)

Aircraft systems
AS.1 Horizon 2020 / CS2: Flight Critical Wireless Slip Ring for Civil Tilt Rotor (Constance) (2016-2022)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: 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 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 (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.
Resultaten 2021

Het detailontwerp voor de Constance module werd afgerond en het aanmaken van een Engineering Model werd gestart. De ontwerpfase heeft veel langer geduurd en heeft meer effort gekost dan vooraf ingepland. Dit enerzijds omdat er vanuit Leonardo Helicopters aanvullende eisen werden gesteld voor een succesvol in de vlucht opereren in the New Generation
Civil Tilt Rotor demonstrator, anderzijds zijn met een grotere ontwerpinspanning onzekerheden weggenomen waardoor verwacht wordt dat het Kwalificatie Model sterk zal lijken op
het Engineering Model.

Knelpunten

De voortgang van het project is door de extra eisen van Leonardo en door COVID-19 beperkingen minder dan voorzien. Hierdoor zal het gereed maken van de module voor demonstratievluchten voor een groter deel na het Constance project vallen en wordt het Constance
budget overschreden. Hiervoor is begrip bij Leonardo en CSJU en wordt naar een geschikte
afronding van het project toegewerkt, mogelijk met een kleine verlenging van de duur.

Algemene Publicaties

Aerotech conference, “Constance; Development of contactless power and data transfer unit
for flight-critical tilt rotor application”, Toulouse, presentatie door Carlo Rens, 3 November
2021

AS.2 RPAS-ontwikkelingen (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.18)
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Future Concepts
F.1

Horizon 2020 / CS2: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation (NOVAiR) (Zie
ook: KaV Vliegtuigsystemen en vliegproeven) (2016 - 2022) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project
SA18.1)
Kennispartners: TU Delft, ONERA, CIRA
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, Airbus, Orange Aircraft B.V
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 2021

Instrumentatie werd geïntegreerd in de Scaled Flight Demonstrator (SFD), een geschaalde Airbus A320. Deze SFD werd in de DNW LLF wind tunnel geinstalleerd waarna de aerodynamica
van de SFD en de voortstuwing van de motoren werd gemeten, de robuustheid van model
werd geverifieerd en air data sensoren werden gekalibreerd. Met behulp van deze gegevens is
een simulatiemodel opgesteld waarmee de vliegertraining werd gestart.
Ook werd het ontwerp van een SFD met Distributed Electric Propulsion gestart. Deze DEP-SFD
zal zoveel mogelijk het ontwerp en de onderdelen van de SFD hergebruiken. De voortstuwing
met twee gasturbines worden gewijzigd in voortstuwing met 6 elektrisch aangedreven propellers. In configuratiestudies is aangegeven dat zo’n wijziging op het volle-schaal vliegtuig ruim
20 % minder energie vraagt voor een missie. De mogelijkheden van deze voortstuwing zal
worden onderzocht en gedemonstreerd met de DEP-SFD, waarvoor een voorlopig en een detail ontwerp werd gemaakt samen met CS2 partners. De aanmaak van de DEP-SFD en de aanschaf van componenten is gestart.

Knelpunten

Het aanmaken en operationeel krijgen van de SFD, vooral onderdeel van SCALAiR, is veel complexer dan voorzien en heeft tot vertragingen geleid die tot gevolg heeft dat de SFD instrumentatiewerkzaamheden ook vertraagden.

Algemene Publicaties

Floris Bremmers, Henk Jentink, “From Scaled Flight Testing Validation Towards Distributed
Electric Propulsion Demonstration”, 2nd UAV Flight Testing Convention, online, 20 September
2021

F.2

Horizon 2020 / CS2: SmarT mUlti-fuNctioNal and INtegrated TP fuselaGe (STUNNING) (2017-2023)
Kennispartners: TU Delft, DLR, TU München
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
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volumes die nodig zijn. STUNNING is essentieel voor de competitiviteit van de Nederlandse luchtvaartindustrie
en haar toeleveranciers.
Structure: In 2021 zal de full scale huid van 8m lang en 4m breed voor de onderste helft van de grote rompdemonstrator worden gefabriceerd. Hiervoor worden eerst de fibre placement mal, de handling tool en de consolidatie mal gemaakt. De consolidatie mal wordt gemaakt in het CfP09 project EMOTION, dat door NLR begeleid
wordt. De fibre placement mal en de handling tool worden in eigen ontwikkeling gemaakt. Geautomatiseerde
fibre placement vindt plaats bij NLR in twee delen, evenals het samenvoegen van de delen in de consolidatiemal. Consolidatie vindt plaats in een autoclaaf in Hamburg. De huid wordt aan Fokker geleverd voor verdere
samenbouw. Daarnaast vindt verdere ontwikkeling plaats van efficiënte maak- en samenbouwmethoden en
bijbehorende simulatiemethoden voor thermoplast rompen en onderdelen daarvan.
Systems: Het NLR-onderzoek zich op het onderzoeken van de integratie van contactloze data overdracht in multifunctionele en geïntegreerde romp van thermoplast composiet materiaal. Hiervoor zal een demonstrator ontwikkeld worden. Tevens onderzoekt NLR de invloed van het gebruik van composietmaterialen op de EMC-eigenschappen van het vliegtuig (elektromagnetische afscherming, overspraak tussen kabels, bonding and
ground return network).
Resultaten 2021

Structure: De 8,5 m lange huid van 4 meter diameter is geautomatiseerd in twee delen gelegd,
samengevoegd en is (door NLR) geconsolideerd in de autoclaaf van DLR Stade, in een
Duits/Oostenrijks ontwikkelde innovatieve consolidatiemal (met aansturing door NLR). De
huid is uitgebreid geïnspecteerd en succesvol aan GKN Fokker geleverd voor de onderste helft
van de MFFD. Ook aan andere simulatie- en maaktechnologie voor thermoplast fabricage en
voor draadloze communicatie is gewerkt, zoals inductielassen en additive manufacturing voor
complexe verbindingsstukken. Systems: Naast de draadloze communicatie is tevens een EMmodel gemaakt van het Electrical Structure Network (ESN).
Dit is mondiaal het grootste product van thermoplastisch composiet dat ooit is gemaakt voor
de luchtvaart.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

T.P.A. Koenis, W.M. van den Brink, M. Bosman, Full process chain simulation of the (wirebased) laser metal deposition process towards fatigue life prediction, NLR-TP-2021-309

F.3

Horizon 2020 / CS2: Innovative movables for fuel reduction of next generation high speed aircraft (MANTA)
(2015-2023)
Kennispartners: TUD, DLR
Relaties klanten en gebruikers: GKN-Fokker , ASCO, Airbus, Dassault
Concept exploration and selection, development, manufacturing and testing. Application area: multifunctional/adaptive trailing edge and wing-tip devices for business jet.
De wing movables passen in de ambities/interesses van Fokker Aerostructures. Fokker maakt reeds de outboard flap voor de A350 en de achterrandkleppen voor de Dassault business jets. Deelname in dit project geeft
aansluiting naar onderzoek op het gebied van innovatieve high-lift systemen voor laminaire vleugels, het multifunctionele gebruik van achterrandkleppen en adaptieve winglets. De laatste twee concepten kunnen een aerodynamische verbetering in termen van een weerstandsreductie bewerkstellen voor offdesign condities.
Directe samenwerking met Fokker voor onderzoek, ontwikkeling en testen van voorrandkleppen voor een laminaire vleugel, multifunctionele achterrandkleppen en winglets voor business jets.
Naar aanleiding van de concept evaluatie gaat NLR zich richten op het realiseren van een ground-based
demonstator van een multifunctioneel klepsysteem voor toekomstige transport vliegtuigen. Dit behelst detail
ontwerp, aanmaak, assemblage en testen. In 2021 zal detailontwerp van de te testen structuur en flap en de
behorende testopstelling worden gemaakt, en gestart worden met de productie van de testopstelling.

Resultaten 2021
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Door AVST is gewerkt aan het ontwerp van de multifunctional flap. Er is een titanium rib ontwerp gemaakt met een verschoven bevestigings punt voor de actuator. Het verschoven deel is
ontworpen met behulp van een topologische optimalisatie module in Abacus. Deze topologisch optimalisatie is vervolgens omgezet naar een ontwerp dat ook maakbaar is met behulp
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van additive manufacturing. Er is start gemaakt met
de additive manufacturing parameter optimalisatie
en een positioneer fixture. Op basis van het flap geometris zijn de ontwerpen van de mallen gemaakt
voor de composiet liggers en huidvelden.
Figuur 2.1.1 - Gedetailleerd rib ontwerp

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

F.4

IMHOTHEP (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.3)

F.5

AKKA: Aerodynamic Knowledge Key for AWES (2018 -2021 )
Kennispartners: TKI Wind op Zee
Relaties klanten en gebruikers: Ampyx
Bij het ontwerp van vliegtuigen, is het van belang dat men over tools beschikt van voldoende nauwkeurigheid.
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.
Voor NLR is dit project van groot belang. Dit project biedt vliegdata in een domein waarin het in-house CFD tool
(Ensolv) nog niet grondig gevalideerd is. Dit werk biedt mogelijkheden om de eigen tool in een uniek domein te
valideren, wat van belang kan zijn bij vergroting van het klantenbestand (in het low speed, high angle of attack
domein).

Resultaten 2021

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

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

Algemene Publicaties

-
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F.6

Future Rotorcraft Concepts
Kennispartners: Onderzoeksinstituten: DLR (D), ONERA (F), US Army AMRDEC (US), US Army ARL (US), DE&S
(UK), DSTL (UK) Universiteiten: GeorgiaTech (US)
Relaties klanten en gebruikers: NATO
In meerdere landen worden momenteel technology demonstrators ontwikkeld voor high speed rotorcraft. Dit
betreft zowel tilt-rotors als verschillende configuraties van compound helikopters. De militaire waarde van
snelheid met bijkomende effecten op actieradius en reactietijd zal variëren voor de verschillende NAVO-lidstaten.
De 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.

Resultaten 2021

Rekenmodellen voor verschillende concepten (helikopter, compound helikopter en tiltrotor)
zijn ontwikkeld door US Army, ONERA, LHD en DSTL. NLR heeft een model ontwikkeld voor
een compound helikopter. De prestaties van deze modellen worden vergeleken in een rapport
dat de werkgroep in 2022 zal presenteren aan de NATO STO.

Knelpunten

Door vertraging in de oplevering van ontwerpgegevens van de partners, heeft NLR deze modellen niet door kunnen rekenen met EMPRESS. Zodoende heeft NLR zelf een sizing-tool ontwikkeld in de simulatie-omgeving van FLIGHTLAB en hiermee een model voor een compound
helikopter opgezet.

Algemene Publicaties

-

F.7

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: HIGHTRIP; HIGH speed civil Tilt Rotor wInd tunnel 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 voor optimalisatie onderzochte
staarten (T en V) 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 en bevestigd. 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, iets aangepaste staarten. Door wat vertraging in het programma wordt de wind tunnel test, ge"subcontract" aan ONERA eind Q1/begin Q2 2021 plaatsvinden.

Resultaten 2021
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Hoewel het ontwerp in hoofdlijn al in 2020 was afgerond, zijn in 2021 nog wat details bekeken
b.v. de labyrint afdichting tussen romp en vleugel. In 2021 zijn de modelonderdelen aangemaakt, deels door het NLR en deels door de poolse partners. Alle modelonderdelen zijn bij het
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NLR verzameld waar samenbouw is getest en waar nodig aangepast. Na een succesvolle samenbouw is het gehele model naar Modane gestuurd om daar wind tunnel klaar te worden
gemaakt. Numerieke activiteiten zijn gestart om tijdens de test klaar te zijn en te worden gebruikt voor vergelijking met de meetresultaten.
Knelpunten

Omdat het subcontract met ONERA laat tot stand kwam, zijn de Poolse partners pas laat gestart met aanmaak van de onderdelen, wat al geresulteerd had in een latere datum voor de
windtunnel test. Medio 2021 meldde ONERA een groot probleem met hun S2MA wind tunnel
in Modane. Reparaties worden verwacht klaar te zijn in Q1 2022. HIGHTRIP is wel de eerste
test die in de gerepareerde wind tunnel op de planning staat.

Algemene Publicaties

Er zijn nog geen algemene publicaties verschenen, alleen project intern. Publicaties worden
pas verwacht na het beschikbaar komen van de wind tunnel resultaten

F.8

EU project AGILE 4.0: Towards cyber-physical collaborative aircraft development
Kennispartners: TU Delft
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 2021

Er is gewerkt aan de digitalisatie opzet voor de AGILE 4.0 systeem-ontwikkeling. Hier wordt
onder meer gezorgd dat het AGILE 4.0 Framework, met zijn technologieën en modellen, goed
afgestemd is met de ontwikkelingen in de Use Cases.
In samenwerking met KE Works is er voor de verdere ondersteuning van Fokker met de NLR
BRICS tool gewerkt aan de integratie met nieuwe versies van Sharepoint. Tevens is er gewerkt
aan de koppeling van de NLR en ONERA web-based technologieën SMR (Surrogate Model Repository) en WhatsOpt (Collaborative MDO systeem), aan de “Brics Adapter Service” (mogelijkheid om tools op eenvoudige wijze “as a service” ter beschikking te stellen aan anderen en
voor gebruik in andere workflows) en aan een oplossing voor het gebruik van BRICS in RCE in
multi-task en multi-file scenario’s.
Verder is de NLR tool MASS (Mission, Aircraft and Systems Simulation) door-ontwikkeld onder
coördinatie van TUD, en toegepast op de modellering van het beschouwde CS-23 vliegtuig
met hybride elektrische voortstuwing.
Er is samengewerkt met Fokker in de Application Case 1 (“Flap design optimization for noise
reduction and optimal manufacture”), waar NLR gewerkt heeft aan de loads analyses van de
beschouwde flap met de NLR tool AMLOAD.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Er is een abstract over de “AGILE 4.0 collaborative technologies” opgesteld en ingediend bij
het 2022 AIAA Aviation Forum, te houden op 27 juni–1 juli 2022 in Chicago, IL, USA.

F.9

Moonshot - Grote Waterstofdrone (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.2)

F.10

Moonshot - Urban Air Mobility (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.6)

F.11

Moonshot – Beyond Radio Line Of Sight (BRLOS) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.17)
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F.12

Moonshot – Scaled Model Aircraft Research and Development (SMARD) (zie sectie 1 - Strategische Ambities,
project SA07.4)

F.13

ASSURED (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.9)

F.14

Ultra High Aspect Ratio Wings
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: DNW, Airbus, Pipistrel
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 aeroelastisciteit. 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 zijn een aantal lopende voorstellen en projecten voor ultra high aspect ratio wings voorzien voor 2021: de
voortzetting van het flexible wing project met de TUD, een Garteur project wat kijkt naar het effect op vlieg dynamische eigenschappen als de vleugel erg flexibel wordt, modificatie van het NLR Pipistrel vliegtuig (blockchain & certificatie gerelateerd aan aeroelasticiteit) en een aeroelastic prediction workshop met o.a. NASA. Bij
dit laatste zijn windtunnel testen gedaan door Technion (Israël) waardoor data beschikbaar is voor toolvalidatie. De belangrijkste doelen zijn om te kijken hoe goed onze huidige tools grote doorbuiging door meer flexibiliteit kunnen voorspellen.

Resultaten 2021

Op dit moment zijn we bezig met analyses van een flying wing (X-56) voor high-fid flutter en
control. Daarnaast lopen er de volgende Clean Aviation calls waar veel onderwerpen over load
alleviation en flutter control voor High AR wings terug komen.

Knelpunten

High-fid aeroelastische analyses moeten weer opgepakt worden binnen de afdeling. Kost veel
tijd en zijn dus nu niet op het niveau om aan te bieden binnen EU voorstellen.

Algemene Publicaties

-

F.15

Horizon 2020 StrongRCraft
Kennispartners: CNR IREA
Relaties klanten en gebruikers: Airbus Helicopters, Safran
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 2021
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In 2021 is de optische niveau-sensor voorbrandstoftank gefabriceerd, getest en afgeleverd.
De niveausensor bestaat uit een probe in de brandstoftank, die door optische technologie
geen enkel elektrisch onderdeel bevat, en een interrogator, die de probe uitleest en een elektrisch signaal aflevert aan het vliegtuigsysteem. De interrogator en probe hardware zijn geproduceerd en het door CNR IREA aangeleverde TIR-element is daarbij geïntegreerd. De testopstelling voor brandstoftanksensoren (zie foto’s) is aangepast aan de StrongRCraft-eisen. Testen zijn uitgevoerd, waarbij geconcludeerd kon worden dat de sensor geheel volgens verwachtingen werkt. Na de testen is de probe verstuurd naar Airbus Duitsland voor systeemtesten in
de testopstelling voor helikopterbrandstofsysteem die in 2022 zullen plaatsvinden.
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NLR’s testopstelling voor brandstofsensoren (links) en detailopname (rechts) van de probe in
de testvloeistof (metalen buis met dop met gaten) en zijn interrogator (zwarte module).
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

F.16

Horizon 2020 Electra (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.4)

F.17

EU project PropMat: Support to Future CROR and UHBR Propulsion System Maturation
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Airbus
Het doel van PropMat is om Ultra-High Bypass Ratio (UHBR) voorstuwing op hoger TRL te brengen.
Op vliegtuigschaal wordt het aero-akoestisch gedrag van geintegreerde UHBR motorontwerpen onderzocht.
Ten behoeve van wind tunnel testen van (geinstalleerde) UHBR motoren worden nieuwe meetmethoden onderzocht, inclusief nieuwe hulpmiddelen, instrumentatie en integratie daarvan, en data analyse methoden. Het
doel is nauwkeuriger het aerodynamisch en akoestisch gedrag van de motoren te meten tijdens de windtunneltest en allerlei factoren die dit gedrag in de windtunnel beïnvloeden. Zo kan het gedrag van motorontwerpen
op vliegtuigschaal betrouwbaarder voorspeld worden.

Resultaten 2021

De belangrijkste resultaten zijn: een prototype van een met additive manufacturing gemaakte
balans voor op een roterende as, met grotere ontwerpvrijheid, snellere productie, en minder
afval; gevalideerde, verbeterde verwerkingsmethoden van akoestische data uit windtunneltesten (filtering van achtergrondgeluid, akoestische mode detectie met beamforming, en
verre veld geluid); een nieuwe LED-gebaseerde meetmethode voor nauwkeuriger meting van
vervorming van rotorbladen in windtunneltesten; nauwkeuriger berekening van "buzz saw" en
straalgeluid van ultra-high bypass ratio motoren. Een prototype van een kleine, flexibele
meetopstelling voor uitgebreid dynamisch meten in windtunneltestmodellen is vrijwel afgerond. Aerodynamische en structurele analyse is uitgevoerd rond/op fanbladen in een UHBR
windtunneltestopstelling.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

R.A. Habing, M.J. van der Meulen, Design Considerations of Acoustic Liners for Scaled Test
Models, AIAA Aviation Forum, Virtual Event, August 2-6, 2021,
https://doi.org/10.2514/6.2021-2146
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2.2 Ruimtevaart Sleuteltechnologieën

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. Dit biedt economische kansen voor Nederlandse bedrijven in een wereldwijde afzetmarkt.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
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•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2 en 3)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 4, 41, 48, 49)
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2.2.2 Aanpak van het onderzoek
De aanpak van dit ruimtevaartonderzoek ten behoeve van de High Tech Systemen en Materialen berust op sturing
van Nederlandse industriële ambities die zijn afgestemd in de genoemde HTSM roadmap Space 7 en KIA Sleuteltechnologie Ruimtevaart8. 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
NLR richt haar onderzoek op volgende sleuteltechnologieën:
•

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.

•

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 Ruimtevaart Sleuteltechnologie 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.

7

Roadmap space: https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/inline-files/Roadmap%20Space%202017-2021.pdf
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
8
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2.2.4 Onderzoeksprojecten
S.1 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 2021

Geen activiteiten in 2021

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

S.2 Sleutel technologieën - Innovative cooling solutions
Kennispartners: Universiteit Twente
Relaties klanten en gebruikers: LioniX Internationale, ESA, 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 NLR getest om het principe aan te tonen. Deze technologie kan ook ingezet worden, lichtgewichtkleppen in mini-MPL’s. De activiteiten voor gepompte koelsystemen die ook voor ruimtevaart worden
ontwikkeld worden beschreven onder Avionicatechnologie.
Resultaten 2021

De activiteit “electrowetting” is niet uitgevoerd omdat de materiaalkosten hoger uitvielen dan
gedacht. Mini MPL (mini-pompjes) is inmiddels opgestart met een GSTP-project van ESA. Dit
onderzoek behoeft dus verder niet meer vanuit de subsidie te worden gefinancierd.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

2.3 Veiligheid in en vanuit de ruimte (KIA Veiligheid)
Leeswijzer: onder Kennis als Vermogen H. Ruimtevaartsystemen staat een uitgebreidere maatschappelijke context,
aanpak van onderzoek en samenhang van deelprogramma’s beschreven.

2.3.1 Maatschappelijk context
Toepassingen die gebruik maken van ruimte-infrastructuur zijn niet zelden 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. Daarmee is de infrastructuur van satellieten in de ruimte van groot strategisch belang voor de veiligheid van Nederland. Steeds meer staten zetten in op een sterke machtspositie in en vanuit de ruimte. De NATO
heeft daartoe eind 2019 de ruimte officieel als operationeel domein erkent en bondgenoot Verenigde Staten hebben een hernieuwde Space Force opgericht en in de zomer 2020 een nieuwe Spacepower doctrine gepubliceerd.
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De Nederlandse overheid investeert vanuit de departementen Defensie, Justitie & Veiligheid en Economische Zaken & Klimaat actief in het belang van veiligheid in en vanuit de ruimte, een deel daarvan in onderzoek bij NLR [ref.
3.6 en 4.5]. Het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid versterkt die investeringen met een aansluitend
economisch perspectief.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

KIA Veiligheid (MMIP 3)

2.3.2 Aanpak van het onderzoek
Dit NLR onderzoeksprogramma heeft tot doel het ondersteunen van de missie “Veiligheid in en vanuit de ruimte”
van de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid. De aanpak van dit ruimtevaartonderzoek ten behoeve van de High
Tech Systemen en Materialen berust op sturing van Nederlandse industriële ambities en context van overheidsbehoeftes zoals geformuleerd door de departementen Justitie & Veiligheid en Defensie. Dit is in hoofdlijnen vastgelegd in de KIA Veiligheid “Veiligheid in en vanuit de ruimte”. Als uitwerking van de KIA Veiligheid worden plannen
van aanpak nader uitgewerkt in samenwerking tussen Justitie & Veiligheid, Defensie, TO2 en uiteraard de betrokken marktpartijen. Het NLR onderzoek wordt ingericht op basis van deze breed gedragen plannen.

2.3.3 Impact
NLR richt haar onderzoek op volgende deelprogramma’s:
•

Robuuste Positie, Navigatie en Tijd: de NLR kennisopbouw ondersteunt 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 Domain Awareness: de NLR kennisopbouw is erop gericht dat in support van Nederlandse industriële
ambities voldoende expertise aanwezig is over architecturen, hardware concepten en software algoritmes
die nodig zijn voor een SDA 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.
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2.3.4 Onderzoeksprojecten
V.1 Robuuste Positie, Navigatie en Tijd - zie secties KvB Logistiek en Mobiliteit (zie 3.6) en Defensie kennisopbouwprogramma Space (4.5)
V.2 Space Domain Awareness – Classificatie Ruimtevoorwerpen - zie sectie KvB Defensie kennisopbouwprogramma
Space (4.5).
V.3 Grondgebonden Situational Awareness – Betrouwbare Intel Triggers (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA15.2)

V.4 Grondgebonden Situational Awareness – SAR Data Processing (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project
SA15.3)

V.5 Eigen satelliet capaciteit – Coöperatieve Satellietsystemen - zie sectie KvB Defensie kennisopbouwprogramma
Space (4.5).
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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 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de belangrijkste luchtvaartuitdagingen
ziet en prioriteiten legt voor beleidsontwikkeling en –toepassing voor de komende jaren. In overleg met Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat heeft NLR de Kennis voor Beleid- meerjarenprogramma’s gekoppeld aan de projecten en beleidslijnen binnen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee wordt een nog stevigere verbinding mogelijk gemaakt tussen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’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 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 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 - Luchtruimstructuur en onderzoeksonderwerpen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021)
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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

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
daardoor 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 based 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), perfomance 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 luchtverkeersleider 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, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Schiphol, Eurocontrol en leden van SESAR2020.
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3.1.3 Impact
De werkzaamheden binnen het programma Luchtruim dragen bij aan:
•

Klimaat- en milieudoelstellingen: zo veel als mogelijk beperken van de geluidsoverlast/hinder voor mensen
op de grond, lager brandstofverbruik van vliegtuigen (en dus een lagere CO 2 uitstoot) en verminderde emissies (fijnstof, stikstofoxiden e.d.).

•

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
L.1

SESAR2020 Wave 2 PJ01, Enhanced Arrivals and Departures

2020 - 2022

Kennispartners: NATS, EUROCONTROL, DFS, INDRA, LFV/COOPANS, ENAV, DSNA, Thales Air Sys, Thales
Avionics, Airbus, Swedavia/SEAC2020, Heathrow/SEAC2020, Leonardo
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LVNL
Deelname aan SESAR Solution "Dynamic Management of Terminal Airspace Routes and Transition". NLR
zal zich concentreren op de implementatie van dynamische 3D routestructuren ter ondersteuning van de
synchronisatie van naderend verkeer op Schiphol, waarbij vooral wordt ingespeeld op variaties in verkeersaanbod gedurende de dag. 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 3D routestructuren en bijbehorende vliegprocedures voor de
verschillende wijze van opereren.
Resultaten 2021

Dit project betreft de NLR ATM inbreng in SESAR2020 Wave 2 onderzoek naar geavanceerde klim- en daalprofielen in het TMA/E-TMA luchtruim. Het gaat daarbij om het accommoderen van operaties met dynamische naderingsroutes op drukke luchthavens
waarbij wordt geoptimaliseerd aan de hand van (variaties in) verkeersaanbod.
In 2021 is gewerkt aan het:
• Opstellen van een validatieplan voor een fast-time simulatie van het concept
met dynamisch naderingsroutes.
• Opzetten en uitvoeren van een fast-time simulatie van het concept in een highdensity omgeving, zoals bijvoorbeeld het naderingsluchtruim van Schiphol.
• Reviewen van Eurocontrol modelling werk.
• Reviewen van de Eurocontrol bijdrage aan de update van de OSED (Operational
and Services Environment Description), dit betreft het bovengenoemde concept met dynamische naderingsroutes.

Knelpunten

Begin mei heeft Eurocontrol laten weten dat zij (per direct) stoppen met PJ01-W2 EAD.
NLR werkte inhoudelijk nauw samen met Eurocontrol; Eurocontrol leidde deze taak en
voerde het grootste deel van de taak uit, NLR had een relatief kleine bijdrage met focus
op het uitvoeren van een fasttime simulatie.
Na het wegvallen van Eurocontrol heeft NLR bekeken of een deel van de taak zinvol
overeind gehouden kon worden. Na intern overleg heeft NLR geconcludeerd dat dit niet
het geval was en heeft NLR besloten om ook te stoppen met PJ01-W2 EAD. Door de link
tussen PJ37 ITARO en PJ01-W2 EAD worden nog wel de overige activiteiten van PJ01-W2
EAD gevolgd, met name het onderzoek m.b.t. systemised airspace is hierin van belang.

Algemene Publicaties

SESAR documentatie
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L.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, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Deelname aan SESAR 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 2021

Het SESAR 2020 Wave 2 project Total Airport Management (PJ04) ontwikkelt in totaal
twee oplossingen, namelijk Enhanced Collaborative Airport Performance Planning and
Monitoring (#28) en Digital Collaborative Airport Performance Management (#29). Aan
beide oplossing levert NLR een bijdrage. In 2021 heeft NLR in oplossing #28 gewerkt aan
de ontwikkeling van een Use Case voor vertrekkende vliegtuigen gebaseerd op de zogenoemde Departure Plan Information (DPI) berichten. De verbetering op het bestaande
DPI-protocol heeft vooral betrekking op de nauwkeurigheid (meer gebaseerd op actuele
tijden i.p.v. geplande tijden) en tijdigheid van de berichten en daarmee de voorspelbaarheid van aankomst op bestemmingsluchthaven. Het geeft tijdig inzicht in de afhankelijkheid tussen verschillende connected vluchten zodat tijdig maatregelen kunnen worden
geïmplementeerd om vertraging of uitval te voorkomen.
In 2021 heeft NLR in oplossing #29 gewerkt aan de ontwikkeling van een operationeel
concept en een infrastructuur voor het gezamenlijke besluitvormingsproces tussen belanghebbende op de luchthaven. Verstoring kunnen zowel proactief als reactief worden
opgelost met behulp van beslissingsondersteunende en adviserende informatiesystemen. Een cruciaal onderdeel hierin is impact assessment op basis van scenario's. De
scenario's zijn gebaseerd op historische activiteiten en hebben na een post-ops analyse
een bewezen effect voor een bepaalde verstoring. Machine Learning en Digital Twins
zijn onderdeel van deze impact assessment en biedt een what-if analyse voor zowel het
probleem als de kandidaat oplossingen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

SESAR documentatie

L.3

SESAR2020 Wave 2 PJ10, ASR (Automatic Speech Recognition)

2020 - 2022

Kennispartners: COOPANS/LFV, DFS, ENAV, DLR
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Deelname aan SESAR Solution "HMI Interaction modes for ATC centre". Voor het vergroten van de efficientie/veiligheid, verlagen van de werklast en verlagen van de kosten voor training van luchtverkeersleiders (minder Pseudo Piloten nodig) richt NLR zich 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 luchtverkeersleiders.
Resultaten 2021

Opstellen van een validatieplan voor een real-time simulatie van één van de use cases
van PJ10 Automatic Speech Recognition (ASR). De use case betreft de ASR van klaringen/instructies van luchtverkeersleiders en de systeeminvoer hiervan.

Knelpunten

Er is onderzocht en vastgesteld dat de validatieoefening op NARSIM niet haalbaar is, gezien de fase waarin de Automatic Speech Recognition ontwikkeling zich bevindt (TRL6
aantonen in project) en de effort en resources die nodig zijn om dat niveau te bereiken
in NARSIM.

Algemene Publicaties

SESAR documentatie
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L.4

SESAR2020 Wave 2 PJ13, Enable RPAS Insertion in Controlled Airspace (ERICA)
(zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.11)

2020 - 2022

L.5

SESAR2020 Wave 2 PJ18, 4D Skyways

2020 - 2022

Kennispartners: DLR, COOPANS, Thales, DSNA, ENAIRE, INDRA
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Deelname aan solution SESAR Solution “Improved Ground Trajectory Predictions enabling future automation tools”. Dit project richt zich op een verbeterde performance van trajectory prediction door gebruik
van accurate nowcast weersverwachting en daardoor betere performance van conflict detection.
Resultaten 2021

Vooruitgang gemaakt in de ontwikkeling van de Conflict Detectie (tussen de vliegtuigen
en donderwolken) tool en de ontwikkeling van het Oostenrijks luchtruim waarbinnen de
validatie oefening gaat plaatsvinden. Alle stromen van en naar LOWW en LOWS en bijhorend verkeer is gemodelleerd. Download en vertaling van specifieke onweersdag gemaakt om te kunnen lezen binnen NARSIM setup. HMI werk is uitgevoerd, inclusief aanpassing aan de NARSIM HMI met de meteo nowcast en forecast feature.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

SESAR documentatie

L.6

SESAR2020 Wave 2 VLD03, Safely Optimised Runway Throughput (SORT)

2020 - 2022

Kennispartners: NATS, EUROCONTROL, Heathrow, LFV, Arlanda Airport, Skyguide, Austro Control, Wenen
Airport, DLR
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, met gebruikspotentieel voor LVNL/Schiphol
Kennisopbouw op gebied van het combineren van Time Based Separatie (TBS) met:
• RECAT-EU-PairWise Separatie (PWS).
• Minimum Radar Separatie (MRS) kleiner dan 3 nm.
• Verkleinen Runway Occupancy Time (ROT).
De ATCo wordt voorzien van nieuwe en betere support tools – een verdergaande vorm van automatiseringsondersteuning in het organiseren en monitoren van separaties. De bovenliggende doelstelling is om
de integratie van de combinatie van de nieuwe PWS, MRS en ROT concepten met TBS te gaan demonstreren via life trials en/of shadow mode operaties op genoemde luchthavens, zoals bijv. Heathrow en Arlanda airport, door deze toe te passen voor landende en vertrekkende vliegtuigen op convergerende
start- en landingsbanen en deze geschikt te maken voor de piekuren. Door te participeren in de voorbereiding en deels in de uitvoering van deze demonstraties wordt door NLR de noodzakelijke kennis verkregen en komt een toekomstige daadwerkelijk uitrol en inzet (deployment) van de operationele concepten
sneller dichterbij. Deze NLR kennis is aanwendbaar richting LVNL/Schiphol.
Resultaten 2021

Er is vooral gewerkt aan het demonstratieplan (DEMOP-v2) en het Communicatieplan
(v2) van het gehele project.
Het NLR organiseerde diverse technische workshops en van de LVNL werd data verkregen omtrent Schiphol waarmee TimeToFly (TTF)- en Runway Occupancy Time (ROT) predicties ROT-predicties kunnen worden gemaakt via Machine Learning algoritmen. De dataprocessing en software ontwikkelwerkzaamheden hiervoor zijn gereed.

Knelpunten

NLR is als projectcoördinator intensief bezig geweest om de projectinhoudelijke aspecten van de uitgetreden project partner Airbus SAS en de niet langer uit te voeren demonstratie (live trial) te Zurich Airport/SKYGUIDE aan te passen, in samenwerking met
de SJU. Dit proces loopt nog steeds en vereist een technisch-inhoudelijke contractaanpassing

Algemene Publicaties

SESAR documentatie en Social Media

94

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

L.7

SESAR2020 Exploratory Research 4, Metropolis 2 (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.12)

L.8

SESAR2020 Exploratory Research 4, Environment and Meteorology for ATM (CREATE)

2020 - 2022

Kennispartners: Uniparthenope, CIRA, UPC, ARIANET, FMI
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
CREATE richt zich op het ontwikkelen van innovatieve ATM procedures om de milieu- en klimaatimpact
van de vliegoperaties te reduceren, waarbij het ook de weerbaarheid van de ATM procedures ten opzichte van de weersomstandigheden en -veranderingen verbetert. NLR zal zich focussen op het onderzoeken van de milieu impact van vliegoperationele procedures tijdens de kruisvlucht. Door middel van
een optimalisatie kunnen er procedures ontwikkeld worden om het toestel gedurende de vlucht bij te sturen om zo de milieu impact te reduceren. Hierbij zal NLR een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de
geoptimaliseerde ATM procedures en het valideren van het concept.
Resultaten 2021

In 2021 zijn meerdere werksessies binnen het consortium gehouden om het concept of
operations (conops) op te zetten. De conops beschrijft een multi-aircraft trajectory optimalisatie framework waarin verschillende weers- en klimaatverschijnselen, zoals gebieden met donderwolken en contrail-gevoelige gebieden, een 4D-trajectory-optimalisatie
in gang zetten. Deze weers- en klimaatverschijnselen worden bepaald via numerieke
modellering, i.e. ensembles, om zodoende een nauwkeurige lange-termijn inschatting te
krijgen. Een optimalisatie algoritme zal per vliegtuig meerdere kandidaat trajectories
voorstellen, waarbij ATM constraints zoals sectorbelasting in acht worden genomen. Via
een milieuimpact-model wordt er per kandidaat trajectory een milieuscore berekend
om uiteindelijk gebaseerd op deze scores de beste trajectory per vliegtuig te kiezen. Er is
een start gemaakt met het modelleren van het CREATE framework gerelateerd aan het
concept of operations “multi-aircaft environmentally-scored weather-resilient optimised
4D trajectories”

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Op 22/23-09-2021 heeft NLR namens het CREATE project een paper gepresenteerd tijdens de FABEC/InterFAB Research Workshop “Climate change and the role of air traffic
control” in Vilnius/Lithuania; https://www.fabec.eu/topics/climate-change.

L.9

SESAR2020 Wave 3 PJ34, ATM U-space InteRfAce (AURA) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project
SA07.13)

L.10

SESAR 2020 Wave 3 PJ37, Integrated TMA, Airport and Runway Operations

2021-2022

Kennispartners: NATS, EUROCONTROL, DSNA, INDRA, Thales Avionics, Heathrow/SEAC2020
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KLM groep, LVNL
Leiden van PJ37 en SESAR Solution “Integrated Runway Throughput and Terminal Efficiency". Doel is om
het TMA concept met 3D-gescheiden routestructuur verder te ontwikkelen. Dit concept is gebaseerd op
vaste naderingsroutes met continue daalprofielen en vaste vertrekroutes met continue klimprofielen. De
verwachting is dat dit concept winst oplevert t.a.v. hinderreductie en emissies. Om piekuurcapaciteit op
vaste naderingsroutes (VNR) te behouden en verhogen, tot het door de gebruikers gewenste niveau, is
nieuwe technologie nodig zoals Time Based Separation (TBS) toegepast op VNR’s, wake turbulence separation optimisation - Pair-Wise Separation (PWS) en Interval Management (IM).
Dit onderzoek zal de TBS tool geschikt maken voor gebruik op VNR’s en zal vooral PWS en IM optimaal
combineren, opdat deze technologieën en bijbehorende tools in periode 2025-2030 op grote schaal kunnen worden geïmplementeerd in de Schiphol TMA.
Er zal gekeken worden naar drie aspecten:
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•

•
•

Opstellen van een geïntegreerd concept of operations met bijbehorende operationele procedures en systeem support. Dit beschrijft de samenhang van nieuwe technologieën en updatet operationele en technische eisen.
Opstellen van generieke safety en benefits cases, inclusief zgn. deployment scenario’s.
Beoordelen van het effect van het geïntegreerde concept op capaciteit, voorspelbaarheid, milieu, vluchtefficiëntie (brandstof, tijd) en human performance aspecten (acceptatie, werklast,
etc.) van luchtverkeersleiders

Resultaten 2021

In 2021 kwam de eerste versie van het DEMO plan voor de SESAR JU gereed. Het rapport heeft een focus op het eerste realtime simulatie experiment van het NLR op
NARSIM. Dit verder nog incomplete rapport zal in 2022 incrementeel worden aangevuld
met informatie van de overige experimenten van NLR en NATS. Voor NLR betreft dit de
Interval Management flight test en 2e RTS op NARSIM, beiden voorzien in 2022.
De doelstellingen en details van het eerste NARSIM experiment zijn tevens met het Programma LuchtRuimHerziening gedeeld. Veel werk is verricht in het optuigen en testen
van alle voor het experiment benodigde software. Daaronder vallen de geheel zelfstandig binnen het NLR nieuw-ontwikkelde Time Based Separatie (TBS)-tools (in analogie van
de Intelligent Approach (IA) tool die de LVNL gaat gebruiken voor hun TBS operaties.
Maar ook de nieuwe HMI aspecten (voor op het radar scherm van approach, arrival en
de feeder) werden ontwikkeld die benodigd zijn voor de luchtverkeersleiders en voor de
sijsteembedieningsondersteuning van de pseudo pilots. Voor de luchtverkeersleiders
werd de Merge- en de Interval Management support tool gereed gemaakt. Ook werden
diverse nieuwe vliegtuigtypes in de vloot geïntroduceerd en gebruik gemaakt van de
nieuwste wake separatienormen, zoals RECAT-EU en RECAT-EU-PWS, nieuwe waardes
voor ROT en MRS 2.0. Het NARSIM experiment werd voorbereid, middels de experimentmatrix, de safety en human performance questionnaires, de op de situatie aangepaste en te gebruiken R/T en IM procedures, alsmede de te gebruiken verkeersmix, het
baangebruik en de windscenario’s. Na een intensieve testperiode in oktober, november
en december vond op 29 dec de eerste simulatietrainingen voor de luchtverkeersleiders
en pseudo pilots plaats en werden kort daarna de platformvalidatietesten afgerond. De
RTS#1 op NARSIM zal begin 2022 aanvangen.
Met betrekking tot de IM flight testtaak werden diverse voorbereidende werkzaamheden verricht op het gebied van de planning van de flight test in 2022, de afstemming van
de technische werkzaamheden met Honeywell en de operationele werkzaamheden met
LVNL en de lead vliegtuigoperator (DLR). Mid december werd een belangrijke mijlpaal
behaald: namelijk de critical design review van het te ontwikkelen en in het NLR-vliegtuig in te bouwen IM-avionica systeem met daarin opgenomen alle vliegtuigdeelsystemen (sensoren, antennes etc.) en benodigde bedrading en cockpit instrumentatie.
De laatste technische taak, aangaande de diverse (TMX) softwarevoorbereidingen voor
de uit te voeren Fast Time Simulaties (FTS) en de RTS op APERO liep wat langzamer
i.v.m. een hoger dan verwachte technische complexiteit en personele problemen. De
FTS kon daardoor niet meer in 2021 plaatsvinden, maar is doorgeschoven naar Q1/21.

Knelpunten

Als projectleider ook verantwoordelijk om de vele contractuele aanpassingen (van de
consortiumpartners) door te voeren. Kost veel tijd.

Algemene Publicaties

SESAR documentatie en Social Media

L.11 Deelname aan internationale panels

2021

Kennispartners: LVNL, KLM, Schiphol, EUROCONTROL, Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Relaties klanten en gebruikers: ICAO, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kennispartners
NLR neemt namens Nederland deel aan het ICAO Air Traffic Management Requirements And Performance
Panel (ATMRPP). De voordelen hiervan voor Nederland zijn:
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•
•
•
•
•
•

Vroegtijdig volledig geïnformeerd zijn.
Standpunten/belangen/strategie kennen van de verschillende stakeholders, ook die buiten NL.
Invloed op proces (bijv. onderwerpen, richting, snelheid).
Netwerk -> zicht op een aanhaken bij andere onderwerpen.
Zichtbaarheid.
Eerder en beter inzicht van de effecten van toekomstige ATM-veranderingen op luchtruimstructuur,
duurzaamheid en NL concurrentiepositie
• Haakjes in Luchtruimvisie, Luchtvaartnota en andere luchtvaart gerelateerde kamerbrieven, beleidsdocumenten en regelgeving.
Het project is een voortzetting van het werkzaamheden in 2020. In 2021 wordt verwacht ondersteuning
te geven aan de verdere uitwerking van het concept “Flight & Flow Information for a Collaborative Environment, release 2” (FF-ICE/R2), inclusief een tele/tabletop exercise uit te voeren door de Nederlandse
werkgroep “ATMRPP-NL” bestaande uit de kennispartners plus NLR. Ook zal de aandacht uitgaan naar
verdere uitwerking van het ICAO-concept voor Trajectory Based Operations (TBO). Deelname aan
ATMRPP houdt voorts in ondersteuning van het optimaal functioneren van het panel, zoals onderhoud en
uitbreiding van de Master Definition List (MDL) en deelname aan ad-hoc analysegroepen.
Resultaten 2021

Er zijn diverse voortgangsvergaderingen met de ATMRPP-NL groep georganiseerd (de
Nederlandse stakeholders). Daarin lag de nadruk op ten eerste het voorbereiden van de
panel meetings ATMRPP aangaande het afleveren van FF-ICE/R1 (concept, provisions,
implementation manual) aan Air Navigation Commission, en ten tweede het voorbereiden van een Nederlandse tabletop exercise over FF-ICE/R2. Voor de tabletop exercise
hebben KLM, LVNL en NLR tijdens brainstormsessies een collectie scenario's opgesteld.
In ATMRPP is bijgedragen aan de ADHOC FPL Working Group die ten doel had het begrip
Flight Plan in alle ICAO-documentatie consistent uit te breiden naar de ruimere interpretatie die het in FF-ICE heeft.

Knelpunten

Door Covid-19 zijn alle vergaderingen online gehouden.

Algemene Publicaties

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

Figuur 3.2.1 - NLR Onderzoeksvliegtuig Cessna Citation II

3.2.1 Maatschappelijke context
Het voornaamste veiligheidsdoel dat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 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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De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 41)

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.
3. Monitoren, analyseren en rapporteren van integrale veiligheid: 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.
4. Veiligheidsanalyse, veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur: Het gaat hier om het 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. Ook wordt gewerkt aan het beschikbaar maken van methoden 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. Implicaties van Urban Air Mobility.
Onderzoek naar runway excursions en baanstroefheid.
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 aanleiding
moeten geven tot nieuw overheidsbeleid
o een ABL dat haar taak beter kan uitvoeren door te beschikken over goede analyse technieken en
verrijkte data
o verbeterde modellen om externe veiligheid te kwantificeren, bijvoorbeeld ook t.a.v. drones in stedelijk gebied.
• Voor de overheid en sector:
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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
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
S.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. Hieronder vallen o.a. de implicaties van elektrificatie en COVID19. En in bredere zin, het vaststellen van
“emerging safety issues”. Meer specifiek:
• Deelname in verschillende internationale werkgroepen, o.a. van EASA en op het gebied van helikopterveiligheid, is essentieel om op de hoogte te blijven en het netwerk binnen de luchtvaartveiligheid in stand te houden.
• Voor het ondersteunen van veiligheidsafwegingen met objectieve kentallen van de operatie, worden analyses gedaan van radardata en transponder data.
• Deelname in SESAR 2020 wave 2 VLD -01-Dreams zal leiden tot inzichten m.b.t. veiligheid van precision approaches met variable approach paths.
Resultaten 2021

Buiten genoemde projecten is er ook gewerkt aan het uitrusten van een fixed wing drone met
sensoren om lokake windvelden te meten. De toepassing voor deze technologie is onder andere meten aan windverstoring in het zog van grote windturbines. Uiteindelijk doel is te komen tot objectievere criteria voor plaatsing van windturbines in de buurt van luchthavens.
Testvluchten zijn gemaakt en verbeteringen zijn aangebracht.
Er is deelgenomen aan de 10e (virtuele) vergadering van de Collaborative Analysis Group
(CAG) ATM, op 21 Oktober 2021. De status van vier veiligheid studies naar Europese ATM veiligheidsissues is besproken. NLR draagt bij aan de veiligheid studie naar ”High Energy Runway
Conflict”, wat voor vliegveld Schiphol relevant is. Ook is deelgenomen aan EASA Rotorcraft
Committee (R.COM) en het daaronder vallende European Safety Promotion Network - Rotorcraft (ESPN-R). Er is meegewerkt aan promotie activiteiten van van ESPN en er is met Airbus
en EASA overleg geweest over het vormgeven van het specialist team Technology.
Voor de analyse van grondradardata is samen met een student van de hogeschool Leiden verder gewerkt aan de verwerking en gebruik van de grond radar set voor 2019. Algoritmes die
eerder waren ontwikkeld en getest waren op een kleine set van radar data zijn nu met succes
toegepast op de grotere set van radar data. Een nieuw algoritme om de afstand tussen vliegtuigen op de grond te bepalen is ook ontwikkeld en getest op de data van 2019. Er waren hierbij moeilijkheden in de benodigde tijd om de data te verwerken. In 2022 zal dit verder worden
verkort m.b.v. nieuwe technieken.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

EASA, 2021, Rotorcraft Birdstrikes, [online] https://www.easa.europa.eu/community/topics/rotorcraft-birdstrikes

S.2 Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL)
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Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: ABL
Doel is om het leren van incidenten en ongevallen te verbeteren en ook efficiënter te maken. Hiervoor kan gedacht worden aan versterking van de analysemethoden, het automatiseren van analyses, verbeterde visualisatie
van resultaten. Met behulp van text mining technieken wordt het classificeren van reports verbeterd, maar kunnen mogelijk verbanden gevonden worden in grote hoeveelheden ongevalsrapporten.
Resultaten 2021

Geen activitieiten in 2021

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

S.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. Een belangrijk onderwerp dat hier aandacht krijgt, is
het proces om op basis van data de grootste risico’s vast te stellen voor de luchtvaart in Nederland. Verder zal
onderzoek gedaan worden naar risico gebaseerd toezicht. Dit is een voortzetting van onderzoek uit eerdere jaren
en de toepassing zal verbreed worden naar CAMO, manu-facturers en drone operaties. De ontwikkeling van databases en faciliteiten om data te verrijken en te analyseren is tevens onderdeel van dit thema. De in eerdere jaren
gestarte ontwikkeling van een database om drone operaties te monitoren zal hierin worden voortgezet.
Resultaten 2021

Er is onderzoek gedaan naar toezicht op UAS operators. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld
voor risico gebaseerd toezicht. De methode is gericht op de SPECIFIEKE categorie.
De nieuwe U-Space regelgeving (EU verordening 2021/664, Artikel 18) vereist gebruik van een
risicogebaseerd toezichtsysteem voor U-Space Service Providers (USSPs). In samenwerking
met ILenT is gewerkt aan een checklist waarmee in principe de veiligheidsprestaties van USSP
gecontroleerd kan worden.
Voorts is onderzoek verricht naar de toepassing van topic modelling en clustering op een dataset van accident/incident reports van de NTSB. Verder is geexperimenteerd met het gebruik
van elastic search als data query in safety databases.
Tenslotte is voor het werk aan Safety Indicatoren en Streefwaarden een workshop gehouden
met RIVM, PBL, KIM en NLR. Op basis hievan zijn criteria opgesteld waaraan indicatoren moeten voldoen. In een vervolg zijn aan deze criteria uiteenlopende indicatoren getoetst.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NLR-CR-2021-233 Risico gebaseerd toezicht op UAS Operators
NLR-TR-2020-379 Data voor de Nationale Veiligheidsanalyse is uitgebracht in Q1
NLR-TR- 2021-273 Indicatoren en Streefwaarden: kwaliteitscriteriavoor en uitdagingenbij het
opstellen van indicatoren
In voorbereiding: NLR TR xxx Topic Modelling

S.4 Veiligheidsanalyse, veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur

2018 - 2021

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -De kennisontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van een database met analyse tools en grafische frontends
waarmee operationele, verrijkte data toegankelijk wordt voor objectieve veiligheidsanalyse, trend analyse en onderbouwing van aeronautical studies. Toepassing van de database en bijbehorende interfaces zal vooral NLR intern zijn, om veiligheidsstudies te ondersteunen.

101

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Voorgaand onderzoek naar de veiligheidscultuur in de kleine luchtvaartsector, zal uitgebreid worden met onderzoek naar de veiligheidscultuur in de onbemande luchtvaart sector. Op welke wijze cultuurverandering in de onbemande luchtvaart kan worden bereikt, door te kijken naar de karakteristieken van de onbemande luchtvaart
en wetenschappelijke kennis over gedragsverandering.
Resultaten 2021

In samenwerking met een MSc student van TU Delft zijn er analyses gedaan voor de vergelijking van adviezen van het bestaande TCAS II met het toekomstige ACAS Xa systeem voor airborne collision avoidance. Er zijn policy plots ontwikkeld, die de resolution advisories van de
systemen visualiseren.
Op basis van beschikbare literatuur is beschreven hoe besluitvorming m.b.t. veiligheidsgerelateerde onderwerpen in luchtvaartorganisaties plaatsvindt. Hierin is ook aandacht besteed aan
de verschillende rollen in een organisatie: top management, middle management, en de operationele werkvloer. In deze analyse is ook gekeken naar de moeilijkheden t.a.v. de besluitvorming. Vervolgens is op basis van twee cases nader ingegaan op de praktijk.
Er is gewerkt aan een Risk Engine, die van uiten het NLR toegankelijk is. Het betreft een risicomodel voor runway excursion/undershoot/overshoot, waarmee de gebruiker voor een aantal
scenario’s de kans op een runway excursion kan inschatten. Op basis van de ontvangen aanvragen (informatieverzoek van maatschappijen over hazards, scenario’s en ongevalsrisico),
het bezoek op de risk engine website, het gebruik van de runway excursion risk calculator en
gesprekken met een aantal airlines, heeft het team informatie gekregen over de toepassing en
waarde van de risk engine. Daarnaast heeft het team aanbevelingen ontvangen van de gebruikers over de mogelijk doorontwikkeling en verbetering van de risk engine. Het team heeft een
interne rapportage opgesteld over de ontvangen feedback, conclusies en aanbevelingen met
betrekking tot de toepasbaarheid, gebruik en meerwaarde van een risk engine.
Tenslotte is er onderzoek gedaan naar de Veilige invoering van AI en ML in de luchtvaart. Er is
gewerkt aan literatuuronderzoek naar toepassing AI/DS en het thema XAI (transparantie en
uitlegbaarheid). Kennisopbouw over state-of-the-art en ontwikkelingen rondom het thema
transparantie en uitlegbaarheid, en verificatie & validatie. Inventarisatie binnen NLR naar lopende AI/DS projecten. Inventarisatie behoefte/ontwikkelingen aan ML/AI toepassing bij derden, o.a. Defensie (IVD), KLM. Onderzoek naar certificatiebasis (acceptable means of compliance) voor ML-gebaseerde functies, waaronder benodigde resources (tools, datasets) en level
of criticality. Dit bouwt mede op ontwikkelingen in EUROCAE SG114. Onderzoek naar certificatiebasis (acceptable means of compliance) voor regelgebaseerde AI functies, waaronder level
of criticality. een nadere inventarisatie van de zich snel uitbreidende literatuur over AI en human-AI teaming verricht en is er in een overleg met direct betrokkenen een plan gemaakt
voor specifieke invulling van capaciteitsontwikkeling voor ondersteuning van Trustworthy AI

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Interne rapportage over de resultaten van het onderzoek naar de Risk Engine

S.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 nabij-heid van, stedelijke gebieden plaatsvinden, worden
modellen ontwikkeld ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.
Resultaten 2021
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Externe-veiligheidsongevallen met vierde-generatie vliegtuigen zijn geanalyseerd en verzameld voor de wereldwijde regio. De verzameling van gegevens heeft betrekking tot vliegtuigen met maximaal startgewicht vanaf 5,7 ton, civiele operaties en de periode 2005-2019.
Deze gegevens kunnen later toegepast worden in de afleiding van ongevalkansen specifiek
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voor de berekening van externe veiligheidsrisico’s van luchthavens, indien het wenselijk is een
onderscheid te maken tussen derde- en vierde-generatie-vliegtuigen.
Een casus met eVTOL-toestel dat opereert tussen Schiphol terminal en Amsterdam Centraal is
uitgewerkt in een proefberekening van externe veiligheidsrisico. Zowel het plaatsgebonden
risico (contouren) als het groepsrisico wordt bepaald.
Middels een verkennend onderzoek heeft NLR een aantal mogelijkheden bestuderen van het
toepassen van radartracks als invoergegevens voor externe veiligheidsberekeningen.De opties
hiervoor zijn met IenW besproken.
Tenslotte is nog voortgang geboekt mbt onderzoek naar baanstroefheid. Verschillende methoden zijn met elkaar vergeleken (pendulum en laser). Met beide methoden zijn metingen verricht en er zijn algoritmes ontwikkeld om de data te processen. Er is een start gemaakt met
het verwerken van de resultaten in een journal paper.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NLR-TR-2021-278: Safety Targets for Urban Air Mobility (UAM) targets, From a Third Party Risk
perspective

S.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) ent 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.. Hiervoor wordt 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. Daarnaast zal gewerkt worden aan het verder brengen van een initiatief om te komen tot Safety Ratings voor (kleine) helikopters, vergelijkbaar met de NCAP sterren ratings voor auto's. Doel hierbij is om
helikopter gebruikers bewuster te maken van safety enhancing technologie en fabrikanten te stimuleren om dergelijke technologie toe te passen.
Resultaten 2021

Relevante informatie uit het ESPN-R netwerk is verspreid onder NL belanghebbenden

Knelpunten

Door een herstructurering van de activiteiten en ontplooide activiteiten in wereldwijd verband (IHST) zijn de safety rating ontwikkelingen niet verder opgepakt (die worden in dat kader
verder ingevuld). Als gevolg daarvan heeft een herdefinitie plaatsgevonden waarbij meer gericht zal worden op technology enhancing equipment.
Ook is het niet mogelijk gebleken een fysieke helikopterveiligheidsdag te organiseren en vanwege de (online) activiteiten omtrent het NLVP is besloten de helikopterveiligheidsdag naar
een later moment te verplaatsen.

Algemene Publicaties

-
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3.3 Duurzaamheid

Figuur 3.3.1 - Revolutionaire vliegtuiggeometrie

3.3.1 Maatschappelijke context
Maatschappij en politiek hechten in toenemende mate groot belang aan duurzaamheid. In het Akkoord van Parijs
en het middels de concept Luchtvaartnota geaccordeerde Duurzame Luchtvaart Akkoord zijn belangrijke doelstellingen gedefinieerd voor de verduurzaming van de luchtvaart. In de Green Deal van de Europese Commissie wordt
een klimaatneutrale continent voorgespiegeld waar luchtvaart ook een onderdeel van is. De luchtvaart moet verder verduurzamen, dat wordt in veel gevallen als eis gesteld bij de staatssteun voor luchtvaartmaatschappijen om
de coronacrisis te overleven. Die noodzaak wordt binnen de Nederlandse luchtvaartsector onderschreven. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt zich hier sterk voor op uiteenlopende vlakken (geluid, CO 2, luchtkwaliteit). Door de Corona pandemie maakt de luchtvaart momenteel een pas op de plaats, die in veel landen wordt
aangegrepen om belangrijke stappen te zetten in de verduurzaming. De verwachting is dat de luchtvaart zal terugkeren op het oude niveau, wanneer dit zal zijn hangt af van het verdere verloop van de pandemie. Ook in Nederland wordt gekeken hoe deze bijzondere situatie aangegrepen kan worden voor onderzoeken die anders niet mogelijk zijn, en hoe de luchtvaart ook weer duurzaam opgestart kan worden.
NLR speelt een essentiële rol in de advisering van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van
CO2- 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.
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Dit onderzoeksthema is gelinkt aan de Deelagenda’s Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen en Circulaire Economie onder het thema Energietransitie en Duurzaamheid en sleuteltechnologie Duurzame Luchtvaart.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 38, 41)

3.3.2 Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek is onder te verdelen in de volgende categorieën:
•

Klimaatimpact

•

Kwaliteit van Leven

•

Lokale Milieueffecten

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 kerosine. Het
bereiken van de 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, zoals gesteld in het
Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV), 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 van het perspectief van kwaliteit van leven. De projecten
voor kennisopbouw voor middellange termijn (Kennis voor Beleid) in dit kader worden in het vierde kwartaal met
het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verder afgestemd.

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 kan 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
Voor 2021 staan de EU projecten waar NLR aan deelneemt al vast, deze zijn hieronder beschreven. De invulling van
de projecten met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet nog verder afgestemd worden.
Deze onderzoeksprojecten zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
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D.1

Klimaatimpact SAF

2021

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In het KvB project Klimaatimpact SAF worden mogelijkheden onderzocht en vaardigheden uitgebreid om de
klimaatimpact en stakeholder impact van SAF implementatie beter in kaart te brengen. Onder SAF vallen in dit
project drop-in bio- en synthetic fuels en liquid hydrogen. NLR richt zich erop om met name de non-CO2 impact
van SAF’s beter te begrijpen en daarmee haar diensten voor zowel de klimaatimpact als de stakeholderimpact
uit te breiden als gevolg van de implementatie van SAF. In dit project zijn verschillende klimaatmodellen tegen
elkaar afgewogen en is uiteindelijk gekozen voor de acquisitie van het EMAC (ECHAM/MESSy) klimaatmodel
wegens de modulariteit ervan. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om SAF vluchten te modelleren
en om het model aan andere NLR tooling te koppelen, om zowel klimaat- als stakeholderimpact te kunnen
analyseren.
Er is naast de technische kant van dit project ook een literatuurstudie gedaan naar het gedrag van passagiers
ten aanzien van duurzaamheid. Gekeken is naar vliegschaamte en sociale normen, voorspellers voor duurzaam
gedrag en de invloed van beleid.
Resultaten 2021

Klimaatmodel EMAC (ECHAM/MESSy) is werkend gemaakt op de servers van NLR en eerste
simulaties zijn uitgevoerd. Literatuurstudie Gedrag en Duurzaamheid

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

D.2

Multimodal LCA

2021

Kennispartners: Relaties en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In het KvB-project Multi-modal Lifecycle Assessment is de klimaatimpact van een reis naar 1 van 5 bestemmingen vergeleken voor het vliegtuig, trein en personenauto. Hierbij is gekeken naar de emissies tijdens de productie, operatie, onderhoud, en afdanking van zowel het voertuig, de infrastructuur als ook brandstof- of energieproductie. Voor het vliegtuig is gekekeken naar een A320neo, een verbeterde A320neo op biobrandstof en
een toekomstige A320neo-variant op waterstof.
Resultaten 2021

Rapport van vergelijkende LCA-impact-assessement van GHG-emissies van 3 transportmodaliteiten incl. gevoeligheidsanalyse van LCA aannames en doorkijk naar impact toekomstige
vliegtuigconcepten.

Knelpunten

Data en rekenmethodiek van vergelijkbare LCA’s zijn vaak ondoorzichtig. Resultaten van NLRstudie wijken op punten af van literatuur m.n. ten aanzien van infrastructuur.

Algemene Publicaties

Eindrapport NLR-TR-2021-191 (op moment van schrijven nog in concept)

D.3

Hinderbeleving 2.0

2021

Kennispartners: Relaties en gebruikers: In het kader van Hinderbeleving 2.0 zijn drie onderzoeken gedaan om de effecten van vliegtuiggeluid op hinder
beter en objectiever in kaart te brengen, o.a. in gebouwde omgeving.
Doel is onderzoek naar potentiele nieuwe tijdgevoelige indicatoren verkend die naast bestaande indicatoren
Lden de hinder beter kunnen verklaren.
Onderzocht is in hoeverre het mogelijk is om heuristische modellen zoals INM uit te breiden met schaduwwerking voor gebouwde omgeving.
Als vervolg op het ontwikkelen van een objectieve toolset is het volgende uitgevoerd:
In het ‘In or Out’ deel van dit project is gewerkt aan een machine learning (ML) toepassing die op basis van geluid kan bepalen of het landingsgestel van een landend vliegtuig wel of niet uit is. Dit jaar zijn geluidsmetingen
uitgevoerd op verschillende plekken onder de naderingsroute van een landingsbaan op Schiphol. Tijdens deze
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metingen is bijgehouden wanneer het landingsgestel werd uitgeklapt. Deze geluidsmetingen en gegevens over
het landingsgestel zijn in een door NLR gemaakt ML programma gebruikt om een ML model te trainen in het
succesvol herkennen van de staat van het landingsgestel. Het ML model heeft uiteindelijk, op basis van de beschikbare data, een nauwkeurigheid behaald van meer dan 90%. Door meer data te verzamelen kan in de toekomst het ML model verder worden geoptimaliseerd en bekeken of in verschillende situaties (e.g. meteo) de
nauwkeurigheid vergelijkbare waarden aanhoudt. Dit type onderzoek is van belang om beter inzicht te krijgen
in de wijze van opereren van vliegtuigen in de omgeving van luchthavens, om meer detail aan te kunnen brengen in de geluidsberekeningen en daarmee meten en rekenen dichter bij elkaar te brengen.
Het onderdeel ‘Geluidssynthese Vliegtuigconcepten’ betreft 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.
Voor het meten en rekenen deel zijn een aantal analyses uitgevoerd waarmee naast de werkzaamheden in het
kader van de programmatische aanpak meten kennis is opgebouwd met betrekking tot de vergelijking tussen
het meten en berekenen van vliegtuiggeluid. Hierbij is onder andere onderzocht in hoeverre de geluidproductie van vrachtvliegtuigen en passagiersvliegtuigen in de praktijk verschilt, voor situaties waarin de berekende
geluidproductie gelijk is. Uit de eerste resultaten zijn er aanwijzingen dat de gemiddelde geluidproductie voor
vrachtvliegtuigen iets hoger lag dan voor passagiersvliegtuigen. In de toekomst zal echter nog moeten worden
uitgesloten of er geen andere redenen waren voor het gevonden verschil.
Resultaten 2021
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•

Onderzocht is hoe tijdgevoelige indicatoren berekend kunnen worden, tot welke detailniveau in tijd. Een belangrijke stap om in toekomst nieuwe indicatoren toe te passen en valideren. Indicatoren berekend met een tijdreeks benadering die in tijd nauwkeurig is zijn
vergeleken met indicatoren berekend met een standaard NRM model maar per uur.
Voorlopige data met SEL waarden laten zien dat de tijdreeks benadering en NRM benadering in hoge mate correleren. Als verificatie met NRM voldoende is, kan bv. NRM (of
Doc29) worden toegepast ahv hinderdata en ontwikkeling van kaarten en inzichten of bij
objectieve real-time kaarten.
• Een set pilotmetingen is uitgevoerd nabij Schiphol. Uit de meetdata blijkt dat schaduwwerking goed meetbaar was.
• De simulaties zijn vergeleken met praktijkdata. Voorlopige analyses suggereren dat voor
gebouwen van kleinere afmetingen een accuratere modellering nodig is dan nu wordt
aangenomen in INM.
• Uitvoeren van meetcampagne op kleine schaal (N=50) waarbij NLR Study App en Fitbit devices zijn ingezet;
• Analyse en evaluatie van de vragen in de NLR Study App;
• Koppelen van vliegbewegingen in FANOMOS met “submissions” van vliegtuiggeluidhinder
in de NLR Study App op basis van tijd en GPS-locatie;
• Ontwikkeling van een interactieve datavisualisatie dashboard in Tableau waarbij inzicht
kan worden verkregen in hinder door met verschillende parameters te “schuiven” afkomstig uit NLR Study App en FANOMOS.
Er zijn meetresultaten verzameld van dronegeluiden (Zie 3.3.1), zodat deze kunnen worden
geanalyseerd en worden gebruikt voor toekomstige experimenten. Op het gebied van Urban
Air Mobility is kennis opgedaan in diverse internationale taakgroepen, zoals de NASA Acoustical en UAM Technical Workgroup. Verder is gekeken naar bestaande auralisatie-methode op
vliegtuiggeluid synthetisch op te bouwen met als doel dit ook voor UAM vliegtuigen te kunnen
toepassen. Dronegeluid herbeleefbaar maken in de VCNSGeluidsmetingen en ML model om
staat van landingsgestel te herkennen
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Figuur 3.3.1 - Meetcampagne voor drone-geluid bij NLR Drone Centre in Marknesse.
Knelpunten

De data om modellen te valideren is nog beperkt. Meer data zouden nodig zijn, bv. gemeten
bij hogere gebouwen.
Veel deelnemers nodig om dashboard nuttig te maken. Data is nu aangevuld met ‘dummy’
data en dat is nog steeds niet voldoende; Algoritme om vliegbewegingen te koppelen werkt
nog niet automatisch. Nu nog handmatig uitvoeren.
Door het beperkte budget voor 2021, is de focus gelegd op het opbouwen van de kennis. Voor
het realiseren van nieuwe auralisaties was het budget ontoereikend.
Wat betreft het onderdeel ‘Geluidssynthese Vliegtuigconcepten’ is begin dit jaar besloten om
het promotietraject niet voort te zetten. Er is daardoor zeer beperkt voortgang geboekt bij dit
onderzoek.

Algemene Publicaties

-

D.4

NextGen Luchtkwaliteit en Depositiemodel

2021

Er zijn heftige discussies gaande over de luchtkwaliteit (fijnstof, ultrafijnstof) en stikstof depositie in de publieke en politieke domeinen en vooral over de bijdrage hieraan door de luchtvaart. In het technische domein
is er een discussie over het Nederlands rekenvoorschrift dat geen rekening houdt met specifieke luchtvaart
kenmerken. De emissiebronnen worden als statische puntbronnen (schoorstenen) of statische oppervlakken
gemodelleerd met verticaal opstijgende emissies met relatief lage uitlaat snelheden. Een vliegtuig daarentegen is een zeer snel bewegende emissie bron met een horizontale/neerwaartse emissie uitstoot onder hoge
temperatuur en snelheden in de uitlaat.
In het project "NextGen Luchtkwaliteit en Depositiemodel" wordt een betere modellering van het vliegtuig als
bron van emissies, luchtkwaliteit en deposities nagestreefd met een betere afstemming met observaties. Er
wordt gewerkt aan de onderwerpen:Start en landingsprofielen, fijnstof en stuwstraalmodellering en depositie.
Resultaten 2021
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Start en landingsprofielen:
De zogenaamde Doc29 profielen beschrijven de hoogte, snelheid en gashandelstand als functie van tijd voor starts en landingen, en zijn specifiek ontwikkeld voor geluidsberekeningen.
Voor de emissieberekeningen rondom luchthavens is het logisch om dezelfde gegevens als basis te gebruiken. In de realiteit zijn de emissies echter sterk afhankelijk van de lokale atmosferische omstandigheden, temperatuur, druk en vochtigheidsgraad, die geen rol spelen in de
geluidsberekeningsvoorschriften. In dit project zijn de Doc29 profielen gevoelig gemaakt voor
varianties in de lokale atmosferische omstandigheden en druk (QNH) en het effect of de vliegtuigprestaties. Hierdoor zijn de emissies en de locatie hiervan nu afhankelijk van lokale, en tijdelijke atmosferische omstandigheden, waardoor het bijvoorbeeld inzichtelijk kan worden gemaakt dat een warme zomerdag een andere uitstoot geeft dan een koude winterdag.
Fijnstof en stuwstraalmodellering:
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Fijnstof emissies van vliegtuigmotoren kennen inmiddels wel een certificatie traject, maar
geen implementatie voor operationele condities. Het NLR heeft hiervoor algoritmes ontwikkelt en in LEAS-iT geïmplementeerd, gebaseerd op de ICAO emissie database gecombineerd
met een semi-empirisch gasturbine model. Dit model geeft een betere bepaling van totale
drukken, temperaturen en snelheden in de verbrandingskamer en in de uitlaat. Dit model is
aangesloten op een eerder ontwikkeld pluimmodel en gezamenlijk geïntegreerd in LEAS-iT. Dit
pluimmodel modelleert verplaatsing van de emissies direct achter het vliegtuig gedurende de
eerste seconden. Met als belangrijkste kenmerken de grote temperaturen en drukken in de
uitlaat, en de grote voorwaartse snelheid van het vliegtuig en de naar achteren gerichte uitlaatstraal. Deze keten van modellen geeft een ander en beter inzicht in de emissies en de verspreiding hiervan direct achter het vliegtuig dan het "standaard schoorstenen model".
Depositie:
In binnen en buitenland zijn er verschillende modellen die de (natte en droge) stikstof depositie beschrijven. In 2021 is er een literatuurstudie/inventarisatie gemaakt van de beschikbare
modellen, hun verschillen en overeenkomsten (randvoorwaarden, beperkingen maar ook benodigde data).
Nieuw model voor berekening vliegtuigemissies, literatuurstudie voor depositieberekeningen
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

D.5

AIRMOD

2021

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW, RIVM, tevens andere overheden en luchthavens.
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 2021

De belangrijkste onderwerpen op de agenda van AIRMOD zijn onderhoud aan de Doc29 rekenmethode voor vastvleugelig verkeer en de introductie van een nieuwe rekenmethode voor
helikopters. Voor een toekomstige nieuwe editie van Doc29 is gewerkt aan de bijlage waarin
de vliegprestatieberekeningen worden gespecificeerd. Er is een nieuwe concept-tekst en vier
partijen, waaronder NLR, zijn begonnen om de eenduidigheid te controleren door het ontwikkelen en vergelijken van referentieberekeningen. Daarnaast is er de intentie om een aparte
methode voor helikopters te gaan publiceren. Hoewel deze methode zelf nog in ontwikkeling
is, is AIRMOD van plan om op basis van de huidige status een interimmethode uit te geven.

Knelpunten

Als gevolg van reisbeperkingen waren de fysieke bijeenkomsten dit jaar niet mogelijk. In plaats
daarvan zijn kortere online bijeenkomsten georganiseerd, waarbij duidelijk minder interactie
is dan normaal.

Algemene Publicaties

-

D.6

Cabineklimaat

2021

Kennispartners: RIVM
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie IenW, luchtvaartmaatschappijen
Het cabineklimaat in vliegtuigen staat meer en meer in de belangstelling met betrekking tot gezondheid en
veiligheid. Het gebruik van bleed air voor de klimaatbeheersing en verspreiding van deeltjes zijn voor vliegtuigcabines specifiek anders dan in andere situaties. Door metingen en simulaties uit te voeren kan inzicht verkregen worden in de verspreiding van deeltjes in de vliegtuigcabine en kunnen in vervolgstudies inschattingen
worden gemaakt van risico’s.
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Resultaten 2021

Modellen zijn opgesteld en gevalideerd met metingen aan boord van vliegtuigen. De onderzochte variabelen zijn onder anderen temperatuur, luchtdruk en luchtstromingen in verschillende vliegtuigtypes. Deze modellen kunnen in verder onderzoek ingezet worden zonder
nieuwe, kostbare, metingen te hoeven verrichten .

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Assessing the risk of contracting COVID-19 through aerosol transmission of SARS-CoV-2 in aircraft cabins based on measurements and simulations using quantitative microbial risk assessment, Environmental Health Perspectives, Publicatie artikel wordt in 2022 verwacht

D.7

EFRO Smart Rotors (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.26 en SA18.11)

D.8

EU H2020 ANIMA

2017-2021

Kennispartners: ONERA (FR), MMU University (UK), Airport Regions Conference ARC (BE), Safran (FR), Airbus
(FR), ANOTEC (ES), BME (HU), DLR (DE), Environnons (FR), Heathrow (UK), Schiphol (NL), NIJZ (SLO), Comoti
(ROM), Iasi Airport (ROM), Catapult (UK), Uniroma3 (IT), NAU University (UKR), UCP University (FR), ZEUS (DE)
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het Europese onderzoeksproject ANIMA (“Aviation Noise Impact Management through novel Approaches”)
draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe methoden, benaderingen en tools om de impact van luchtvaartgeluid te managen en te mitigeren. Hierbij neemt ANIMA ook in ogenschouw de groeiende vraag naar luchtvaart
en de wereldwijde druk om naar 24/7-operaties te gaan.
NLR leidt het werkpakket “Kwaliteit van Leven”. Dit werkpakket bekijkt welke indicatoren bepalend zijn voor
de kwaliteit van leven rondom luchthavens. Aan de hand hiervan bestudeert NLR de vragen: Hoe kan de kwaliteit van leven worden verbeterd? En: Welke maatregelen zijn daartoe nodig?
Resultaten 2021

Het project is in 2021 succesvol afgerond. Het NLR heeft leidinggegeven aan werkpakket 3, Reducing noise impact and improving quality of life by addressing annoyance. In werkpakket 2
heeft NLR een case-study uitgevoerd voor Rotterdam The Hague airport, waarbij onderzocht is
hoe omwonenden beter betrokken kunnen worden bij een mogelijke verbetering op het gebied van geluidhinder van een vertrekroute. Op basis van deze werkzaamheden is een advies
uitgebracht door de projectgroep over de voor-en nadelen van deze aanpassing. Tevens is er
een studie uitgevoerd rondom Schiphol over de impact van de pandemie op de kwaliteit van
leven van omwonenden. Resultaten van deze studie worden in 2022 gepubliceerd. In werkpakket 3 heeft NLR geassisteerd bij het uitvoeren van een in situ experiment door de Universiteit Cergy Paris, waarbij met behulp van Virtual Community Noise Simulator (VCNS) technologie een nieuwe landingsprocedure is geëvalueerd door omwonenden. Ook is een onderzoek
afgerond naar de impact van eerdere hinderbeperkende maatregelen voor bewoners rondom
luchthavens in Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. Daarnaast is onderzoeksdata die
in ANIMA is geproduceerd of verzameld, beschikbaar gesteld als Open Data op het zenodo.org
platform. Hiermee blijven deze gegevens bij toekomstige onderzoeken beschikbaar en verhoogt het de transparantie van de onderzoeken die al zijn uitgevoerd binnen ANIMA.

Knelpunten

Door de COVID-19 pandemie, is een aantal onderzoeken op een andere manier uitgevoerd, of
vanwege beperkingen in het vliegverkeer later uitgevoerd. Hierdoor is het project 3 maanden
verlengd van oktober tor december 2021. Dit amendment is goedgekeurd door de EU.

Algemene Publicaties

Ohlenforst B.A., Burtea N.E., Heyes G. , Jeram S. , Radulescu D. , Konovalova O. , Zaporozhets
O. , Peerlings B. , Aalmoes R. , Dragasanu L. , Hooper P.D. , Exemplification case studies as a
focus for the implementation of best practices related to aircraft noise management at airports, INTER-NOISE 2021.
Romain Dedieu, Catherine Lavandier, Roalt Aalmoes, Virtual reality simulated aircraft flyovers:
Influence of the landscape on the overall pleasantness of the environment, INTER-NOISE
2021.
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Julia Kuhlmann, Barbara Ohlenforst, Fiona Rajé, Isabelle Richard, Roalt Aalmoes, Paul Hooper,
Dirk Schreckenberg , How aircraft noise impact management can improve residents' quality of
life -A field study, ICBEN 2021.
Graeme Heyes, Paul Hooper, Fiona Raje, Ian Flindell, Delia Dimitriu Fabio Galatioto, Narcisa E.
Burtea, Barbara Ohlenforst, Olena Konovalova, The Role of Communication and Engagement
in Airport Noise Management, Sustainability 2021, 13, 6088,
https://doi.org/10.3390/su13116088.
D.9

EU H2020 CleanSky2 CLAIRPORT

2017-2021

Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het Europese onderzoeksproject CLAIRPORT (“Clean Sky 2 – Airport Environmental Impact Assessments for
Fixed-wing Aircraft”) is onderdeel van het “Clean Sky 2 Technology Evaluator”-programma. In dit project (volledig uitgevoerd door NLR) vertaalt NLR de in het Europese programma Clean Sky 2 ontwikkelde nieuwe vliegtuigtechnologie door naar milieu-impact op luchthavenniveau.
Centraal staat de vraag of de ontwikkelde technologie bijdraagt aan de door de Europese Commissie gestelde
doelen in FlightPath 2050. Op basis van deze evaluaties geeft NLR adviezen/‘boodschappen’ aan de belangrijkste belanghebbenden (inclusief passende communicatiemiddelen). Voor zes vliegvelden worden effecten
doorgerekend. Schiphol is één van deze luchthavens.
Resultaten 2021

In 2021 rondde CLAIRPORT de laatste evaluaties af: Geluidevaluaties op macroscopisch niveau. Verder ontwikkelde CLAIRPORT een airport game om meer inzicht te geven in de gevolgen van keuzes (vliegtuigtype en route) op geluid en CO2- en NOX-uitstoot. Deze game zal in
het Clean Sky 2 TE-project GREENPORT2050 worden doorontwikkeld.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Bijdragen aan de Clean Sky 2 TE-publicaties: “First Global Assessment 2020 – Synopsis Report”
(mei 2021) en “First Global Assessment 2020 – Technical Report” (mei 2021).

D.10 EU H2020 CleanSky2 TRANSCEND (AOSE-deel)

2019-2022

Kennispartners: TUDelft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het Europese onderzoeksproject TRANSCEND (“Technology Review of Alternative and Novel Sources of Clean
Energy with Next-generation Drivetrains”) is onderdeel van het “Clean Sky 2 Technology Evaluator”-programma. In dit project (geleid door NLR) werken NLR en TU Delft samen om de milieueffecten van alternatieve
energiebronnen en van baanbrekende voortstuwingstechnologieën voor ingebruikneming voor 2050, te evalueren. Voorts stelt het project twee roadmaps op. Het eerste, gebaseerd op zogenaamde technology readiness
levels, is voor veelbelovende voortstuwingstechnologieën. Het tweede betreft alternatieve energiebronnen
vanuit het oogpunt van economische uitvoerbaarheid en beschikbaarheid.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is lid van de Adviescommissie van het TRANSCEND-project.
Resultaten 2021

In 2021 zijn door de afdeling Milieu en Duurzaamheid analyses op vlootniveau gemaakt, saarmee energiegebruik door en uitstoot (CO2, NOx en waterdamp – H2O) van de wereldwijde
commerciële luchtvloot in de periode 2020 tot 2050 is geanalyseerd. Er zijn verschillende scenariostudies gedaan naar de invloed van mogelijke waterstof-aangedreven toestellen, op basis van analyses op toestelniveau door een andere NLR-afdeling. Ook zijn cijfers over de energie-/brandstofbehoefte van luchtvaart per (Europees) land geleverd aan consortiumpartner
TU Delft, die die gegevens heeft gebruikt voor het onderzoeken van (het eventuele gat tussen)
vraag en aanbod van duurzame vliegtuigbrandstoffen op basis van biologische grondstoffen.
Er is een begin gemaakt aan de roadmap ‘Alternative Fuels’. Zie ook SA18.05.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Publiek beschikbaar gesteld CR (NLR-CR-2020-026):
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Muijden, J. van; Stepchuk, I.; Boer, A.I. de; Kogenhop, O.; Rademaker, E.R.; Sman, E.S. van der;
Kos, J.; Posada Duque, J.A.; Palmeros Parada, M.D.M., Final results alternative energy and propulsion technology literature study: Deliverable D1.1 of the TRANSCEND project, 2021
https://reports.nlr.nl/handle/10921/1569 of via de TRANSCEND publieke home page
https://project.nlr.nl/transcend/
D.11 EU SESAR CREATE

2020-2023

Kennispartners: Uniparthenope, CIRA, UPC, ARIANET en FMI.
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LVNL
Het EU-onderzoeksproject “Innovative Operations and Climate and Weather Models to Improve ATM Resilience and Reduce Impacts” beoogt innovatieve ATM-procedures te ontwikkelen met als doel de klimaat- en
milieu-impact van luchtvaart te verminderen, waarbij rekening wordt gehouden met actuele weersomstandigheden.
NLR onderzoekt vooral de impact op milieu van operationele procedures tijdens de kruisvlucht. Hierbij bouwt
NLR voort op het KvB-project "Groen vliegen" uit 2019, zoals met betrekking tot impact van reële weersomstandigheden, optimalisatie van ATM-procedures en -processen (met inbegrip van reële en variabele weersomstandigheden) en gedetailleerde klimaatimpact en lokale luchtkwaliteit onder reële weersomstandigheden
(naast klassieke milieueffecten). NLR richt zich op het bieden van een overzichtelijke representatie van zowel
milieu- als klimaatimpact van een vlucht van zowel CO2- als non-CO2 emissies.
Resultaten 2021

In 2021 is de Concept of Operations (ConOps) opgezet. De conops beschrijft een multi-aircraft
trajectory optimalisatie framework waarin verschillende weers- en klimaatverschijnselen, zoals gebieden met donderwolken en contrail-gevoelige gebieden, een 4D-trajectory-optimalisatie in gang zetten. Deze weers- en klimaatverschijnselen worden bepaald via numerieke modellering, om zodoende een nauwkeurige lange-termijn inschatting te krijgen. Een optimalisatie algoritme zal per vliegtuig meerdere kandidaat trajectories voorstellen, waarbij ATM constraints zoals sectorbelasting in acht worden genomen. AOSE heeft een milieuimpact-model
ontwikkeld waarin er per kandidaat traject een milieuscore wordt berekend om uiteindelijk
gebaseerd op deze scores het beste traject per vliegtuig te kiezen in een optimalisatie stap
waar ATM constraints in acht worden genomen. Er is een start gemaakt met het modelleren
van het CREATE framework gerelateerd aan het concept of operations “multi-aircaft environmentally-scored weather-resilient optimised 4D trajectories”

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Op 22/23-09-2021 heeft NLR namens het CREATE project een paper gepresenteerd tijdens de
FABEC/InterFAB Research Workshop “Climate change and the role of air traffic control” in Vilnius/Lithuania; https://www.fabec.eu/topics/climate-change.

D.12 EU H2020 CleanSky2 GREENPORT2050

2021-2023

Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GREENPORT2050 is een Europees project binnen het Clean Sky 2-programma (2014-2024) en binnen het programmaonderdeel Technology Evaluator (TE) in het bijzonder. GREENPORT2050 is de opvolger van CLAIRPORT.
Clean Sky 2 TE is een evaluatieplatform binnen het Clean Sky 2-programma. Zijn hoofdtaak is het evalueren
van de milieueffecten van vliegtuigtechnologieën die in dat programma worden ontwikkeld, opdat aan de
hand hiervan de Clean Sky 2-bijdrage aan Europese milieudoelstellingen (in elk geval op het gebied van geluid,
CO2 en NOX) en maatschappelijke doelstellingen kan worden bepaald.
De voornoemde technologieën worden ontwikkeld en gegroepeerd tot zogenaamde concepttoestellen door
de Europese vliegtuigindustrie in het Clean Sky 2-programma. TE zal deze concepttoestellen evalueren op drie
complementaire niveaus:
• Vliegtuigniveau;
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• Vliegveldniveau;
• Luchttransportniveau.
De doelstellingen van GREENPORT2050 zijn het evalueren van milieueffecten tot 2050 van Clean Sky 2-vliegtuigtechnologieën op vliegveldniveau en (op basis van deze evaluaties) het leveren van adviezen/‘boodschappen’ aan de belangrijkste belanghebbenden (inclusief passende communicatiemiddelen).
In 2021 zal de nadruk liggen op:
• Identificeren van belangrijkste belanghebbenden (inclusief hun belangen en behoeften);
• Opstellen van evaluatiemethodologie (inclusief indicatoren);
• Ontwikkelen van modellen en verzamelen van gegevens voor het uitvoeren van de evaluaties in lijn met
de opgestelde methodologie;
• Doorontwikkelen van evaluatieplatform uit CLAIRPORT.
Resultaten 2021

In 2021 heeft GREENPORT2050 het assessment-process baseline opgesteld. Deze baseline
bouwt voort op die van het Clean Sky 2 TE-project CLAIRPORT en definiëert de beginselen
voor het uitvoeren van de evaluaties in het project (zoals reikwijdte, proces en indicatoren).
Daarnaast heeft GREENPORT2050 de luchthavenmodellen voor het simulatieplatform AirTOp
verfijnd. Hiertoe vormden de AirTOp-modellen van de luchthavens in CLAIRPORT de basis,
omdat GREENPORT2050 dezelfde luchthavens in ogenschouw neemt.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

D.13

EU H2020 ClimOp

2020-2023

Kennispartners: Deep Blue, TUDelft, DLR, Amigo, ITU, IATA, SEA
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het Europese onderzoeksproject ClimOp (“Climate Assessment of Innovative Mitigation Strategies Towards
Operational Improvements in Aviation”) beoogt acties en adviezen te formuleren voor beleidsmakers ter reducering van de klimaatimpact van de luchtvaartsector. Hiertoe definieert en evalueert ClimOp veelbelovende en
verenigbare strategieën voor operationele maatregelen. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in drie categoriën, namelijk: trajectgebonden, netwerkgebonden en grondgebonden maatregelen.
NLR leidt het werkpakket dat is gericht op het selecteren van voornoemde strategieën en het geven van aanbevelingen voor de uitvoering van geselecteerde strategieën.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ondersteuning van het ClimOp-project kenbaar gemaakt
door middel van een support letter en is lid van de Adviescommissie van het ClimOp-project.
Resultaten 2021

Operationele maatregelen zijn bevestigd en de eerste inventarisatie voor beleidsmaatregelen
is afgerond.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

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
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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,
socio-demografische 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 Onderzoeksprojecten
A.1

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

2018 - 2021

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, tevens andere overheden, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen
Daarenboven evalueert het model overheidsmaatregelen en de impact op de verschillende stakeholders onder
beschouwing van veranderingen in emissies, vliegoperaties, vlootontwikkeling, passagiersstromen, en netwerk
ontwikkelingen tussen luchthavens.
Resultaten 2021
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In 2021 is aan drie onderwerpen gewerktl:
• Normatieve scenario’s
Nationale en internationale overheden stellen steeds vaker (ambitieuze) milieudoelen.
Inzicht in wegen om deze doelen te bereiken, vraagt om onderzoek naar normatieve scenario’s. Een interessante aanpak is ‘backcasting’. Backcasting is min of meer het terugredeneren vanuit een langetermijnvisie naar het heden, opdat een beeld wordt gevormd
van welke stappen in de tijd nodig zouden kunnen zijn om de doelen te bereiken. In 2021
en aan de hand van een (hypothetische) casus (‘Klimaatneutraal vliegen in 2050 voor
vluchten vertrekkend van Europese luchthavens’) heeft NLR een vingeroefening uitgevoerd met backcasting.
• Vlootmodel gebaseerd op netto contante waarde:
In vlootmodellering is het gebruikelijk om de beschikbare vloot toe te wijzen aan vluchten
door middel van een keuzemodel, dat een vlootmix koppelt aan passagiersaantallen en
vluchtfrequenties tussen luchthavenparen. Dergelijke keuzemodellen zijn veelal gekalibreerd op basis van historische observaties, beperken zich in beginsel tot een business-as-
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•

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

A.2

usual case en houden weinig rekening met ontwikkelingen die sterk afwijken van historische ontwikkelingen. In 2021 onderzocht NLR een nieuwe manier van vlootmodellering,
die is gebaseerd op de netto contante waarde: een keuzemodel dat wordt gedreven door
de verwachte toekomstige kosten en de verwachte toekomstige opbrengsten. Een dergelijk keuzemodel kan helpen om vlootontwikkelingen en het gedrag van belanghebbenden
beter in kaart te brengen in de periode voor op handen zijnde revolutionaire technologische veranderingen, zoals vliegtuigen met alternatieve vormen van voortstuwing,
brandstoffen met ingrijpende kostenveranderingen of operationele veranderingen inclusief vervroegde uitfasering. Dit onderzoek resulteerde in een proof of concept.
Alternatieve passagiersroutes:
Bij het boeken van een ticket kunnen passagiers vaak kiezen uit verscheidene reismogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld rechtstreeks worden gereisd of met een tussenstop met
een keuze tussen overstapluchthavens. Een gebruikelijke aanpak is om routekeuzes van
passagiers vast te stellen op basis van observaties en aannames in een historisch basisjaar. Dit resulteert in een (vaste) verdeling over alternatieve routes. Deze aanpak houdt
echter geen rekening met de manier waarop passagiers hun beslissingen kunnen wijzigen,
wanneer kenmerken (kosten, reistijd et cetera) van één of meer routemogelijkheden veranderen. In 2021 onderzocht NLR een routekeuzemodel, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de ticketprijs van de snelste/kortste reisroute, reistijd en vliegtuig,
aantallen deelvluchten, benodigde (minimale) overstaptijd, passagiersaantallen, vluchtfrequenties, aanwezigheid van concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen en/of met
hogesnelheidslijnen, brandstof en/of andere operationele kosten, en luchthavencongestie en -vertragingen. Onderdeel hiervan is een model voor de bepaling van een ticketprijs
van alternatieve routes en de variatie in tarieven per passagierskilometer. Dit onderzoek
resulteerde in een proof of concept.

EU H2020 CleanSky2 GLIMPSE 2050

2018-2021

Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLIMPSE2050 is een project in het ‘Clean Sky 2 Technology Evaluator’-programma. Het doel is om de milieueffecten tot 2050 op wereldschaal te evalueren van beleidsmaatregelen. Het gaat hierbij om beleidsmaatregelen
die als doel hebben om het 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 2021

In 2021 heeft NLR de evalulaties van de in 2020 geslecteerde beleidsmaatregelen afgerond.
De resultaten zijn gepresenteerd in een workshop aan afgevaardigden van Clean Sky 2 JU; verscheidene EC DG’s (te weten: ENV, CLIMA, MOVE en RTD); leiders van Clean Sky 2 IADPs, ITDs
en TA’s; en EASA.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Artikel in CORDIS’ Research*eu Magazine (februari 2021; getiteld “Getting an accurate
glimpse of aviation’s environmental impact”) en artikel (“GLIMPSE2050: How regulation can
reduce aviation’s environmental footprint”) op Clean Sky 2-website.
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3.5 Drones

Figuur 3.5.1 - Verschillende typen drones voor onderzoek bij NLR Drone Test Centre

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.

De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
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•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 41)
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3.5.2 Aanpak van het onderzoek
Het KvB Drones-programma heeft twee hoofddoelen:
1) Kennis voor veilige en duurzame drone operaties: zodat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beleid
en regelgeving kan ontwikkelen en daarmee Nederlandse partijen hun kansen op drone gebied kunnen maximaliseren. Maatschappelijk draagvlak voor een groeiende drone sector zal alleen bestaan wanneer veiligheid
zichtbaar geborgd is en leefbaarheid niet negatief wordt beïnvloed;
2) Krachten bundelen: afstemming van drone gerelateerd onderzoek en kennisdeling samen met kennisinstellingen en de drone sector.

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 Onderzoeksprojecten
D.1 Kennisagenda Drones (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.14)

D.2 UAS safety data (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.15)
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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 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 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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De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

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
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toepassingsgebieden met bijhorende informatievragen.
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•

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

3.6.3 Impact
Met behulp van deze kennisopbouw kan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 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 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 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 Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat applicaties toegesneden informatie.

3.6.4 Onderzoeksprojecten
R.1

Satellietnavigatie

2018 - 2021

Kennispartners: -TU Delft, Galileo Reference Centre
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LVNL, NSO en PRS gebruikersgroep georganiseerd door NSO, GSA.
Dit kennisproject is een combinatie van 3 themas’: PRS, Galileo performance en robuuste navigatie (PNT).
De PRS gebruikersgroep richt zich op het informeren en samenbrengen van verschillende mogelijke PRS gebruikers waaronder Defensie, politie, brandweer, maar ook industrie uit bijvoorbeeld de energiesector. De
focus ligt op de introductie van PRS in de nederlandse samenleving, waar de behoefte hieraan ligt, en hoe
hieraan voldaan kan worden.
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Het Galileo Reference Centre fungeert zowel als opdrachtgever en als kennispartner in dit project. NLR ondersteunt het GRC middels het leveren van nederlandse stationsdata, data van het eigen onderzoeksvliegtuig, en het definiëren en uitrekenen van performance parameters (KPIs) op basis van de data. Dit project
wordt mede ondersteund door IenW en ingevuld met kennisopbouw.
Op het gebied van robuuste navigatie richt NLR zich op op kennisopbouw over robuuste ontvanger technologie en maatregelen tegen externe verstoring. De focus ligt op toepassingen in mobiliteit zoals RPAS, onbemand wegvervoer maar ook de klassieke luchtvaart. Verschillende technologieën die de robuustheid verhogen worden geëvalueerd, getest en gedemonstreerd.
Resultaten 2021

De werkgroep is meerdere malen bijeengekomen in 2021. Er wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan een Nederlandse PRS ontvanger, en wat hiervoor nodig zou zijn. NLR heeft kennis verzameld over PRS wensen en eisen van gebruikers, de robuustheid van PRS onder verschillende omstandigheden en de inzetbaarheid ervan, bijvoorbeeld voor RPAS.
Op het gebied van het Galileo Reference Centre is een ionosferisch correctiealgoritme geimplementeerd en geoptimaliseerd, met een publicatie in een vakblad als einddoel en voorzien
in 2022. Verschillende nieuwe KPI algoritmes zijn ontworpen, geïmplementeerd en gevalideerd en worden nu ingezet voor het GRC.
Op het gebied van robuuste GNSS ontvangers zijn verschillende technieken geëvalueerd en
getest: RAIM, ARAIM, verschillende interferentie en spoofing detectie- en mitigatietechnieken. NLR heeft een simulatie omgeving aangeschaft voor GNSS, waarmee testen van robuustheidstechnologieën kunnen worden uitgevoerd. 2021 stond in het kader van inzet van
deze simulator, en kennis opdoen over het effectief uitvoeren van testen op GNSS ontvangers.

Knelpunten

Door het niet beschikbaar zijn van een PRS test receiver is kennisopbouw op het gebied van
PRS op technisch vlak achter gebleven bij de planning. Voor 2022 wordt hier een inhaalslag
voorzien, o.a. middels deelname in vervolg test activiteiten op het gebied van PRS.

Algemene Publicaties

De Kleer, N., 2021: Galileo KPI monitoring from NL, SE and FI. Galileo Reference Centre Workshop, March 2021, online presentation and video.
In voorbereiding (2022): publicatie over ionosfeeralgoritme in GNSS Inside vaktijdschrift.
In voorbereiding (2022): publicatie over sensor fusie in vaktijdschrift

R.2

Aardobservatie

2018 - 2021

Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NSO.
Dit kennisopbouwproject richt zich op: actueel houden kennis over de mogelijkheden van huidige en vooral
nieuwe generaties waarnemingssatellieten, geavanceerde data analyse technieken en over (big) dataprocessing, -management en -distributie architecturen. Dit in relatie tot de beleids- en uitvoeringsvraagstukken van
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Resultaten 2021

Een technology watch is ondergehouden, gericht op de laatste ontwikkelingen op het gebied
van waarnemingssatellieten (constellaties, sensoren) en aardobservatie dataverwerking en
analyse (commerciele services, nieuwe algoritmes en toepassingen)
Een inventarisatie is gemaakt van de integriteit van aardobservatiedata. Een algemeen overzicht is gemaakt van integriteitsaspecten. Daarnaast is een toespitsing gemaakt voor aardobservatie aan de hand van een casus van water temperatuur monitoring met behulp van
Landsat waarnemingen. Op basis hiervan is een framework met checklist van integriteitsaspecten opgesteld. De resultaten zijn gedeeld in een eindrapport en workshop.
Kennis is opgebouwd over de mogelijkheden, verwerking en toepassingen van thermische
aardobservatie waarnemingen vanuit satellietenen drones. De toepassingen hebben zich gericht op watertemperatuur van het IJsselmeer en termperaturen van het wegoppervlak.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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4 Kennis voor Beleid: Defensie en Veiligheid
4.1 Luchtwaardigheid, Certificatie en Kwalificatie (LCK)

Figuur 4.1.1 – F-16 van de Nederlandse luchtmacht

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 belangrij, dit alles onder het overkoepelende begrip veiligheid.
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, de vervanging van de huidige
C-130, en de verdere invoering van de MALE-UAV Reaper. De volgende onderwerpen vereisen specifiek de aandacht:
•

De veranderende regelgeving (onder andere Militaire Luchtvaarteisen NLD-MAR-21) en de rol van Compliance Verification Engineers (CVE’s) in de Type Certificaat Houders organisatie en de Design Organisatie;

•

Het beter inzichtelijk maken van het veiligheidsniveau van de systemen in dienst van de luchtmacht;

•

De verdere introductie van de onbemande systemen in de krijgsmacht, en de samenwerking met bemande
systemen;

•

De verdergaande toepassing van algoritmes die op autonome wijze het onderhoud aan vliegtuigen bepalen
zal gevolgen kunnen hebben voor de vliegveiligheid, en betekent ook een aandachtsuitbreiding naar grondgebonden systemen voor de certificatie effort.

•

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektrische systemen voor functies die voorheen hydraulisch of
pneumatisch werden geregeld, inclusief elektrische voorstuwing;
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•

Het expliciete gebruik van COTS/MOTS-software voor vitale functies, in plaats van specifiek hiervoor ontwikkelde software, en de certificatieaspecten die gepaard gaan met het gebruik van multi-core processoren voor
vliegkritische toepassingen.

De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 38, 41)

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 LCKkennisbasis ook van groot belang.

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 Onderzoeksprojecten
LCK.1

LCK - Certificatieprocessen en kwalificatiemethodieken
Kennispartners: EASA, EUROCONTROL, EUROCAE
Relaties klanten en gebruikers: Via LCK nauw contact met het ministerie van 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.
In het LCK programma 2021-2024, gaat aandacht besteed worden aan veranderingen in de Regelgeving,
internationale samenwerking, certificatieaspecten van diverse nieuwe technologieën, o.a. elektrische
voortstuwing en systemen, automatische onderhoudssystemen, gebruik van COTS software voor vitale
functies, en energiemanagement aan boord van vliegtuigen.

Resultaten 2021
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De nieuw uitgekomen draft versie van de NLD-MAR-21 is doorgenomen om te kijken waar
dit invloed heeft op de certificatieprocessen die NLR uitvoert ten behoeve van Defensie. Tevens is er deels gekeken naar de wensen van Defensie om het NLR een accreditatie te laten
aanvragen als ontwerporganisatie.
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Er is een start gemaakt met een inventarisatie van militaire certificatie en kwalificatieprocessen van diverse landen om, per proces, de kenmerken te achterhalen waarmee een bepaald
veiligheidsniveau wordt geborgd. Dit moet het mogelijk maken om de processen met elkaar
te vergelijken en sterke / zwakke punten te identificeren. Het werk bestond uit:
•
het opzetten van een in te vullen vragenlijst;
•
het identificeren van interessante Landen voor de inventarisatie;
•
invullen van de vragenlijst voor de US Navy, op basis van door US Navy ter beschikking gestelde documenten op hun internet site.
Knelpunten

Gebrek aan capaciteit, werkzaamheden deels doorgeschoven naar 2022

Algemene Publicaties

-

LCK.2

LCK - Internationale samenwerkingsverbanden
Kennispartners: NATO STO-AVT, JAA, EASA, EUROCONTROL, EUROCAE
Relaties klanten en gebruikers: Via LCK nauw contact met Ministerie van Defensie
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.
• 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.
• In januari 2021 is, online, deelgenomen aan een virtual workshop van ASTM: Aviation
Advancements in Means of Compliance (MOC).
• Op 25 oktober 2021 is de EASA Information Session on Human Factor consideration in
rotorcraft design (online) bijgewoond. Deze sessie bestond uit twee delen, met als onderwerp menselijke factoren in het ontwerp van helikopters.
• deelname aan NATO Disruptive Technologies Table-Top Exercise (D3TX)
• deelname aan NATO Plans & Programmes Workshop
• voorzitterschap TC-PSF (Technical Committee on Performance, Stability & Control, Fluid
physics) onder het AVT-Panel, met deelname aan AVT Panel meetings
• Gezien de Covid situatie hebben er slechts enkele workshops/conferenties plaatsgevonden, meestal online.

Resultaten 2021

Knelpunten

Door Covid zijn conferenties niet doorgegaan.

Algemene Publicaties

-

LCK.3.1 LCK - Toekomstige technologieën en boordsystemen - Certificatieaspecten van Automatische Onderhoudssystemen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Defensie
Dit deel betreft een continue inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de
uitvoer van operaties, zoals het toenemende gebruik van datalinks voor veiligheidskritische toepassingen, het
gebruik van COTS apparatuur in veiligheidskritische systemen, de ontwikkelingen in automatisering van onderhoudssystemen en de toenemende elektrificatie van voortstuwing en andere vliegtuigsystemen.
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Taak 3.1 betreft onderzoek naar geautomatiseerde inspectieapparatuur, onderhoudsalgoritmes die al dan
zelfstanding beslissingen nemen die invloed hebben op luchtwaardigheid, en condition monitoring algoritmes, zoals nu al toegepast bij motorenonderhoud.
Resultaten 2021

• Een literatuuronderzoek is uitgevoerd naar de kwalificatie en certificatie van automatische inspectiesys-temen. Dit onderzoek omvatte luchtvaartregelgeving, certificatiespecificaties, wijzen van naleving, etc.
• Op basis van het literatuuronderzoek is vastgesteld welke parameters bepalend zijn voor
de betrouwbaar-heid, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van geautomatiseerde
inspecties. Voorbeelden van parame-ters zijn sensorpositie, objectkleur en objectreflectie. In deze fase van het onderzoek ligt de focus op het verkrijgen van een gekwalificeerd
beeld. Algoritmen bepalen de kwaliteit van sensordata, alsook de kwaliteit van het beeld
dat daaruit wordt geconstrueerd.
• Voor een fictief automatisch inspectiesysteem is een sjabloon voor een kwalificatieplan
ontwikkeld. Deze sjabloon adresseert essentiële aandachtspunten voor certificatie van
(alternatieve) inspecties met automati-sche inspectiesystemen.

Knelpunten

Vanwege onvoldoende menscapaciteit is circa de helft van het toegekende budget besteed,
het resterende budget is doorgeschoven naar 2022, waardoor dan meer kan worden onderzocht.

Algemene Publicaties

-

LCK.3.2 LCK - Toekomstige technologieën en boordsystemen - Datalink Aspecten
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Defensie
Dit deel betreft een continue inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de
uitvoer van operaties, zoals het toenemende gebruik van datalinks voor veiligheidskritische toepassingen, het
gebruik van COTS apparatuur in veiligheidskritische systemen, de ontwikkelingen in automatisering van onderhoudssystemen en de toenemende elektrificatie van voortstuwing en andere vliegtuigsystemen.
Taak 3.2 richt zich op bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van datalinks, en dan met name op de
certificatie aspecten die te maken hebben met de besturing van onbemande systemen.
Resultaten 2021

De ontwikkelingen op het gebied van datalinks is bijgehouden waarbij de nadruk is gelegd op
besturingsaspecten van drones (UAV’s)

Knelpunten

Slechts een deel van het budget is besteed als gevolg van een gebrek aan menscapaciteit

Algemene Publicaties

-

LCK.3.3 LCK - Toekomstige technologieën en boordsystemen - COTS software certificatie
Kennispartners: EUROCAE, NATO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Defensie
Dit deel betreft een continue inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de
uitvoer van operaties, zoals het toenemende gebruik van datalinks voor veiligheidskritische toepassingen, het
gebruik van COTS apparatuur in veiligheidskritische systemen, de ontwikkelingen in automatisering van onderhoudssystemen en de toenemende elektrificatie van voortstuwing en andere vliegtuigsystemen.
Specifieke kennisopbouw in taak 3.3 betreft de certificatie van software, welke niet het benodigde ontwikkelingstraject heeft doorlopen c.q. welke te complex is geworden om nog volledig te kunnen overzien, en hoe
daar mee om te gaan. Ook Cybersecurity krijgt veel aandacht.
Resultaten 2021
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Deelname aan EUROCAE WG-117: Topics on Software Advancement, bestaat uit twee SubGroups (SGs):
O SG-1: Low Risk Applications Equipment Certifications and Approvals
O SG-2: COTS Open Source and Service History
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Deelname aan EUROCAE WG-114: Artificial Intelligence (AI) en Civiele Regelgeving
Bijhouden van Cybersecurity en Civiele Regelgeving; sinds 1 januari is nieuwe civiele regelgeving van kracht.
Volgen van cursussen:
•

EUROCAE Aviation Cybersecurity Development Training (3 dagen)

•

EUROCAE Aviation Cybersecurity Continuing Airworthiness Training (1 dag)

• Bijwonen enkele Cybersecurity online seminars.
Deelname aan NATO SCI-307: Framework for Avionics MissiOn Systems (FAMOS)
Kennisoverdracht/disseminatie (DO-178C/DO-278A/DO-248C en bovenstaande onderwerpen)
Activiteiten:
Sessie/presentatie op Innovation in Defence Digital: “Veilige software voor de 5e generatie
luchtmacht”, op 29-4-2021
Kennisoverdracht aan NLR collega’s over bovenstaande en software certificatie aspecten in
het algemeen.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Sessie/presentatie op Innovation in Defence Digital: “Veilige software voor de 5e generatie
luchtmacht”, op 29-4-2021
Presentatie over LCK aan Kolonel Michielsen (H-DMO/LVS) tijdens kennismakingsbezoek aan
NLR op 22-7-2021
EUROCAE WG draft documenten

LCK.3.4 LCK - Toekomstige technologieën en boordsystemen - Certificatiespecten elektrische aandrijving en subsystemen
Kennispartners: EUROCAE
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Defensie
Dit deel betreft een continue inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de
uitvoer van operaties, zoals het toenemende gebruik van datalinks voor veiligheidskritische toepassingen, het
gebruik van COTS apparatuur in veiligheidskritische systemen, de ontwikkelingen in automatisering van onderhoudssystemen en de toenemende elektrificatie van voortstuwing en andere vliegtuigsystemen.
In deze taak 3.4 wordt kennis verzameld over de verdere elektrificatie van vliegtuigsystemen, en de groei van
elektrische voorstuwing voor vliegtuigen, inclusief hybride systemen. Met name wordt gefocussed op luchtwaardigheid, en veranderende regelgeving die voortvloeit uit de elektrificatie.
Resultaten 2021

• Deelname aan EUROCAE werkgroep 113 “Hybrid-electric propulsion”, waarin standaarden worden voorbereid op het gebied van ‘endurance’ en ‘durability’ van elektrische
aandrijfsystemen
• Deelname aan EUROCAE werkgroep 80 “Hydrogen and Fuel Cell Systems”, waarin standaarden worden voorbereid voor onder andere elektrische brandstofcellen.
• Literatuurstudie naar de elektrische aspecten van brandstofcelsysteemarchitecturen
• Studie naar certificatieaspecten van elektrische systemen met betrekking tot omgevingseisen, met name elektromagnetische compatibiliteit

Knelpunten

Het deelrapport elektrische aandrijving kon niet worden gerealiseerd in 2021 en is uitgesteld
naar 2022.

Algemene Publicaties

Deelrappport elektrische subsystemen: jaarlijkse update en uitbreiding

LCK.3.5 LCK - Toekomstige technologieën en boordsystemen - Power management regelingen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Defensie
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Dit deel betreft een continue inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de
uitvoer van operaties, zoals het toenemende gebruik van datalinks voor veiligheidskritische toepassingen, het
gebruik van COTS apparatuur in veiligheidskritische systemen, de ontwikkelingen in automatisering van onderhoudssystemen en de toenemende elektrificatie van voortstuwing en andere vliegtuigsystemen.
Met de in taak 3.4 gesignaleerde verdere elektrificatie neemt ook het gevraagde elektrisch vermogen en
daarmee gepaard gaande warmteontwikkeling verder toe, taak 3.5 richt zich op hoe het juiste vermogen o
het juiste moment beschikbaar te maken, en de daarbij vrij komende warmte op de juiste wijze af te voeren.
Resultaten 2021

Overleg met Programmabegeleider Lt-Kol Hielke Bosma over regelgeving power management
elektrische systemen.

Knelpunten

Uitvoering vertraagd door wegvallen capaciteit als gevolg van promotie van medewerker tot
afdelingsmanager.

Algemene Publicaties

NLR-CR-2017-513, Certification requirements for (high-powered) electronic equipment, O.J.
Bartels en B.J.G. Eussen.

LCK.3.6 LCK - Toekomstige technologieën en boordsystemen - Manned-Unmanned Teaming (MUM-T)
Kennispartners: NLDA
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie Defensie
Dit deel betreft een continue inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de
uitvoer van operaties, zoals het toenemende gebruik van datalinks voor veiligheidskritische toepassingen, het
gebruik van COTS apparatuur in veiligheidskritische systemen, de ontwikkelingen in automatisering van onderhoudssystemen en de toenemende elektrificatie van voortstuwing en andere vliegtuigsystemen.
Zowel bemande als onbemande systemen hebben voor- en nadelen. Door deze systemen gecombineerd te
gebruiken kunnen sommige nadelen worden ondervangen, en de voordelen versterkt worden. Dit werkpakket richt zich op het verwerven van kennis voor Manned-Unmanned teaming van systemen.
Resultaten 2021

Er is een afstudeeropdracht opgesteld voor studenten van NLDA. Ook is deelgenomen aan de
Defensie Research Center-dag. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met contacten binnen
STO AVT over het opzetten van een werkgroep over MUM-T.

Knelpunten

Slechts een deel van het budget is besteed als gevolg van een gebrek aan menscapaciteit

Algemene Publicaties

-

LCK.4

LCK – Programma management
Kennispartners: DMO/LVS
Relaties klanten en gebruikers: Via LCK nauw contact met MLE-21 organisatie.
Programma management. Tevens overleg met MTCHOE-vertegenwoordigers voor gevraagd en ongevraagd
advies op het gebied van certificatieprocessen, management van de Compliance Verification Engineers
(CVE) pool.

Resultaten 2021

Interne meetings hebben plaatsgevonden met de taakleiders in dit programma, en de voortgang van het werk is bewaakt en bijgestuurd. Extern is er overleg geweest met de Defensieprogrammaleider en de referent. Er is een presentatie gegeven op een kennismakingsdag
met Defensie/S&T.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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4.2 Artificial Intelligence for Military Simulation (AIMS)

Figuur 4.2.1 - Onderzoekscontext van het L1801 AIMS programma voor het gebruik van Artificial Intelligence voor
militaire simulatie ten behoeve van Training, 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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

KIA Veiligheid (MMIP’s 4, 7)

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.
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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);

•

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 “zelf-lerend” 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 situational 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 Onderzoeksprojecte
Het AIMS programma bestaat uit 5 werkpakketten:
AIMS.1 Innovaties en implicaties
Dit werkpakket was al in eerdere jaren afgerond.
AIMS.2 Lerende gedragsmodellen
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Kennispartners: TNO, Ministerie van Defensie
Relaties klanten en gebruikers: CLSK
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 2021

In 2021 is er een analysemethode ontwikkeld voor het voorspellen van menselijke prestaties
op taken, met behulp van reinforcement learning en data analyse technieken.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Conferentiepublicatie: “Staying Ahead of the Curve: Selecting Students for Newly Arising
Tasks”, (Armon Toubman, Maxim van Oldenbeek en Olivier Claessen), International Conference on Adaptive Instructional Systems (AIS), HCII 2021

AIMS.3 Natural human-model interfacing
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 2021

In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Ontwikkeling van een data-gedreven ontwerpmethode voor het ontwikkelen van conversationale interfaces tussen mens en machine.
• Methoden en technieken voor het gebruik van kennisgrafen voor het representeren
van situational awareness en natuurlijke taak interfaces voor de mens.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Conferentiepublicatie: “Building Conversational Agents for Military Training – Towards a
Virtual Wingman”, (Joost van Oijen en Olivier Claessen), International Conference on Artificial Intelligence in HCI (AI-HCI), HCII 2021

AIMS.4 Model Herbruikbaarheid

2018-2021

Kennispartners: TNO, Ministerie van Defensie, NATO-STO, FFI
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 2021

In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Analyse van ontwerpuitdagingen voor het exploiteren van machine learning technologieën binnen militaire modelling & simulation omgevingen.
• Methoden en techieken voor het inzetten van Computer Generated Forces volgens
het as-a-service paradigma.
Methoden en technieken voor het trainen van machine learning algoritmen voor Computer
Generated Forces met behulp van adaptieve instructiesystemen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Conferentiepublicatie: “Are We Machine Learning Yet? Computer Generated Forces with
Learning Capabilities in Military Simulation”, (Joost van Oijen en Armon Toubman), 2021,
Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference, I/ITSEC 2021
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Conferentiepublicatie: “Teaching Reinforcement Learning Agents with Adaptive Instructional Systems”, (Joost van Oijen en Armon Toubman), International Conference on Adaptive Instructional Systems (AIS), HCII 2021
AIMS.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).
Resultaten 2021

In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Use case ontwikkeling en proof-of-concept voor een data analytics service op het gebied van situation understanding binnen het Air Operations domein.
• Ontwikkeling van een gedragsanalyse methode voor belissingsondersteuning binnen
het Air Operations domein.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

4.3 Opleiding en Training binnen een dynamische operationele context

Figuur 4.3.1 – Helikoptercockpit simulator

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
(2020-2030) om de Defensie-brede organisatie te helpen zich voor te voorbereiden op de toekomst. Deze O&iTvisie richt zich op het beschrijven van een effectieve en flexibele inrichting van O&iT-processen die naadloos
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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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

KIA Veiligheid (MMIP’s 8)

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.

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 efficientere training kan ook verwacht worden dat personalisatie een bijdrage levert aan duurzaamheid.

4.3.4 Onderzoeksprojecten
OT.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 2021
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Uit de systematische literatuurstudie naar recent empirisch retentieonderzoek bleek dat er
veel kennis beschikbaar is over beïnvloedende factoren die bruikbaar zijn voor het optimaliseren van refresher training bij Defensie, maar de kennis is vooral gericht toepasbaar op het
aanleren en bijhouden van procedurele kennis en vaardigheden. Voor de retentie van complexe vaardigheden of competenties zijn longitudinale empirische studies nodig, en die blijken zeer weinig te zijn gedaan. De literatuurstudie geeft niettemin een completer beeld op
retentie, waarbij het inzicht ontstond dat het retentie-proces voor complexe vaardigheden
wezenlijk verandert naarmate expertiseontwikkeling plaatsvindt. Dit proces is niet iedereen
gelijk en ook vanwege andere individuele verschillen is het van belang om refresher trainingen te gaan personaliseren op basis van computationele retentiemodellen, gevoed door dataverzameling en prestatiemetingen over de tijd.
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Op basis van de literatuurstudie is een conceptueel ‘dynamisch retentiemodel’’ opgesteld dat
een referentiekader biedt voor professionals en trainingen voor complexe vaardigheden en
competenties en niet voor de laboratorium onderzoeker die zich beperkt tot eenvoudige
vaardigheden waarvoor een erg korte training nodig is.
De literatuurstudie naar computationele modellen heeft bestaande cognitieve computationele modellen in kaart gebracht en de AI modellen in kaart gebracht die mogelijke kandidaten zijn voor het voorspellen van de retentie van complexe vaardigheden en competenties.
De AI modellen zijn geïmplementeerd. Eenvoudige versies van cognitieve modellen waarin
eigen expert kennis vanuit het dynamisch conceptueel retentiemodel is verwerkt en daarom
‘expert model’ model genoemd zijn eveneens ontwikkeld.
TNO en NLR hebben deelgenomen in NATO Research Task Group HFM-292, ‘Retention and
skill decay’. Op basis van literatuuronderzoek en ervaringen van de deelnemende experts is
retentie vanuit een breder perspectief bekeken met meer aandacht voor individuele leerprocessen en benodigde trainingsmiddelen. De aanbevelingen in het NATO-rapport kunnen door
Defensieorganisaties, internationaal, worden gebruikt om refresher trainingen te verbeteren
en eventueel op termijn wet- en regelgeving omtrent retentie aan te passen.
Het longitudinale onderzoek met de online game Space Fortress laat de individuele verschillen goed zien. Het aantal deelnemers dat langdurig heeft deelgenomen was beperkt. De complexere computationele retentie modellen kunnen daarom nog niet worden toegepast aangezien deze veel data vergen. Een eenvoudiger, en op het conceptueel retentiemodel gestoelde, computationeel ‘expert model’ is wel toegepast en lijkt bruikbaar. De validiteit ervan
kon niet worden vastgesteld gegeven de beperkte hoeveelheid data.
Ook bij de TI en Luchtverkeersleiding experimenten is te weinig data voor toepassen van de
complexe modellen. Dat was ook voorzien en dat was mede de reden voor het grootschaliger
online game experiment. Deze onderzoeken hebben specifieke aspecten in de individuele
metingen onderzocht waarbij de fysiologische metingen om aandacht en de cognitive load
mee te nemen in de beoordeling van prestaties of in het bepalen van de root causes van
prestatieproblemen. Deze metingen kunnen het optimaliseren en personaliseren van retentietrainingen effectiever maken dan alleen toepassing van het retentiemodel. Eye tracking is
daarbij meteen te benutten in veel huidige trainingen. Voor EEG en hartslag is de validiteit en
gebruikersvriendelijkheid van de meet en analyse tooling nog niet voldoende op niveau.
Knelpunten
Algemene Publicaties
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Technische problemen en organisatorische vertragingen bij de dataverzamelen. Hierdoor te
weinig data voor validatie van de machine learning modellen.
1. Van der Pal, J. & Toubman, A. (2019). Towards a Computational Dynamic Personal Retention Model. International Military Testing Association (IMTA) in Talinn, Estonia
2. Vlasblom, J., Pennings, H. J. M., Oprins, E, Pal, J. van der. (2020). Longitudinal studies
on skill retention in high-performance professions: a systematic literature review.
Educational Research Review, 30, 100330.
3. Van der Pal, J., & Toubman, A. (2020). An Adaptive Instructional System for the Retention of Complex Skills. In R. A. Sottilare & J. Schwarz (Eds.), Adaptive Instructional Systems (pp. 411–421). Springer International Publishing.
4. Toubman, A., Pal, J. van der, Crijnen, J.A. (2020). On-Demand Skills Training to Support
Regular Continuation Training for Fighter Pilots. Paper presented at the MSG-177 conference Towards On-Demand Personalised Training and Decision Support. NATO
NMSG online conference.
5. Van Miltenburg, M.P.G. & Crijnen, J.A (2021). Optimizing Performance Based Training:
Monitoring the Flow of Cognitive Load based on Psychophysiological Measurements
in a Fighter Cockpit Simulator. NATO HFM-334 symposium, Rome
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voorzien:
Crijnen, J.A & Van Miltenburg, M.P.G. (2021). Optimizing Performance Based Training: Tracking Flight Performance and Monitoring the Flow of Cognitive Load. (werktitel)

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.

De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

Deel-KIA Circulaire Economie (MMIP’s 1E)

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 5, 6, 7)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 27, 54)
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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, corrosie
werende 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.

•

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 technologie en 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 (AMRDEC), 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 wordt momenteel een Living Lab ontwikkeld op 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
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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.

4.4.4 Onderzoeksprojecten
De rapportage van het IML programma is ondergebracht bij die van Strategische Ambitie SA04 – Maintenance, Repair & Overhaul, in sectie 1. Bovendien is speciaal voor Defensie een separaat jaarrapport opgesteld waarin meer
detailinformatie is opgenomen: Dominicus JAJA, Onderzoeksprogramma L1809: Instandhouding van Militaire
Luchtvaartuigen (IML) – Jaarverslag 2021, NLR-CR-2022-070.
IML.1 Advanced materials (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.8)
•
IML.2 System Health Monitoring & Smart Hangar Technologies (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.9)
•
IML.3 Prognostics (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.10)
•
IML.4 Maintenance Analytics & Innovative MatLog (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.11)
•
IML.5 Digital Twin Drone (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.19)
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4.5 Militair gebruik van de ruimte

Figuur 4.5.1 - Artist impression NLR GNSS interference field test facility

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.
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De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2,3)

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:
•

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 Onderzoeksprojecten
MRV.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 2021

Binnen het werkpakket Space Capabilities is een groot aantal concepten ontwikkeld voor
toekomstige militaire satellietmissies. Deze zijn future ESM concepts en realtime tactical
observation concepten. Er is ook onderzoek gedaan op gebied van nieuwe hyperspectrale
concepten zowel missies als algoritmes. Verder is er verkennend onderzoek gedaan naar
Space Based Early Missile Warning Constellaties die ook de interceptie van hypersone dreigingen kunnen ondersteunen.

Knelpunten

-
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Algemene Publicaties

-

MRV.2 Space Services
Kennispartners: TNO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Dit werkpakket is gericht op kennisopbouw voor het gebruik van huidige en toekomstige space based data en
services.
Resultaten 2021

NLR heeft actief deelgenomen aan het MicroSatellite Military Utility (MSMU) programma
van de multi-nation Responsive Space Capabilities (RSC) Memorandum of Understanding.
De MSMU activiteiten concentreerden zich op het toewerken en deelnemen aan de maritieme oefening Joint Warrior. Het NLR leidde daarbij de Exploition activiteiten. Inhoudelijk
lag de nadruk op het beschikbaar maken van Sentinel-1 en -2 data, het analyseren van binnen MSMU beschikbaar gemaakte satellietdata tot relevante informatieproducten, koppeling met de Global Unification Environment infrastructuur en verdere definitie van de CONOPS en TTP. Het NLR heeft hierbij gebruik gemaakt van de TOSTI exploitatie omgeving en
de AI schipdetectie en anomalie detectie routines verder ontwikkeld.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Eindrapportage ‘MSMU JOINT WARRIOR 2021-2 EXPERIMENT’, in voorbereiding.
Paper ‘Demonstration of a Hybrid Space Architecture during the RIMPAC 2018, Frisian Flag
2019, Bold Quest 19.1 and RIMPAC 2020 Exercises’, J. Secker, et.al. NATO AVT-336 Research Specialists’ Meeting on Enabling Platform Technologies for Resilient Small Satellite
Constellations for NATO Missions, 2021.

MRV.3 Space Domain 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 2021:

• Script voor samenvoegen database space objects op basis van Spacetrack en UCS compleet (automatisch update system nog in te richten)
• Analyse van object parameters op basis van NoradID mogelijk gemaakt
• GUI opgezet en werkend, mogelijk interessante opties besproken voor toepassing Defensie
• Space object trend analyse geinitieerd

Knelpunten

• beperkte beschikbaarheid aan bronnen en afhankelijk van de USA. Uitbreiding van EUSST
gewenst.
• security level nog te bepalen en systematisch toe te passen

Algemene Publicaties

-

MRV.4 Robust PNT
Kennispartners: TNO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Dit werkpakket is gericht op kennisopbouw voor 1. het verkrijgen van een robuuste Positie Navigatie en Tijd
(PNT) oplossing in situaties waarbij verstoorde of helemaal geen GNSS signalen beschikbaar zijn, 2. kwetsbaarheden van de huidige PNT oplossingen..
Resultaten 2021
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In het werkpakket Robust PNT is er een grote focus op kennis ontwikkeling betreffende
integriteit van GNSS data geweest. Verschillende algoritmes zijn toegepast, uitgebreid en
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getest. Daarnaast is een eigen test opstelling gemaakt om UAV data (GNSS+IMU+camera
beelden) op te nemen. Door middel van data fusie wordt deze data verwerkt en wordt er
een betrouwbaardere positie bepaling verkregen.
Daarnaast is er een onderzoek geweest naar de inzet van AI algoritmes voor jamming en
spoofing detectie.
Knelpunten

Representatieve GNSS data kunnen verzamelen is lastig, bijvoorbeeld multi-path (dicht
bij gebouwen vliegen) of jamming en/of spoofing data krijgen is lastig. Dit kan deels ondervangen worden door de inzet van de GNSS simulator.
Voor machine learning is veel data nodig, voor jamming en spoofing is deze niet beschikbaar.

Algemene 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 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.

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.

5.1 A - Luchtvaartveiligheid

Figuur 5.1.1 – Artist impression van Urban Air Mobility (© NASA)

5.1.1 Maatschappelijke context
De toename van autonoom opererende systemen en zelflerende systemen waarmee vliegers, luchtverkeersleiders
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
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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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 41)

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.

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
kunnen worden of nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld die de Nederlandse economie kunnen versterken.

5.1.4 Onderzoeksprojecten
A.1 UAM (Urban Air Mobility) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.8)

A.2 EU SAFEMODE
Kennispartners: UvA en meer dan 20 Europese kennispartners
Relaties klanten en gebruikers: EASA
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Dit betreft ontwikkeling van een database en analyse technieken 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.
Resultaten 2021

Met partners is de taxonomie voor human factors analyse van incidenten en ongelukken in de
luchtvaart en maritieme sector uitgebreid, naar aanleiding van toepassing op een reeks van
gevallen. NLR heeft de eerste versie van de SHIELD (Safety Human Incident & Error Learning
Database) Open Data Repository opgeleverd. Deze database en de onderliggende taxonomie
ondersteunen systematische analyse en verzameling van human factors in incidenten en ongelukken in operaties in de luchtvaart en in de maritieme sector.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

A.3 Autonomie (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.20)

2018 - 2022

5.2 B - Air Traffic Management en luchthavens
5.2.1 Maatschappelijke context
Een belangrijk doel van het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 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 CO2 uitstoot te beperken.
3) Ruimte te geven aan een groeiend aantal verschillende (en nieuwe) luchtruimgebruikers.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP4)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP 41, 55)

5.2.2 De aanpak van het onderzoek
De doelstelling van het programma Air Traffic Management (ATM) en luchthavens is om te komen tot een efficiënter gebruik van het Nederlands luchtruim en de Nederlandse luchthavens. 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, 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 (UTM, ook wel U-space). In het programma wordt samengewerkt met LVNL, TU Delft, DFS en DLR.
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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.).

5.2.4 Onderzoeksprojecten
B.1

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 luchtverkeersleiders.

Resultaten 2021

NLR heeft gewerkt aan de integratie van een spraakherkenningssysteem in de NARSIM onderzoeksfaciliteit zodat het mogelijk wordt om de spraak van luchtverkeersleiders te gebruiken
als invoer voor het luchtverkeersleidingssysteem zodat de werkdruk voor de luchtverkeersleider kan worden verminderd.

Knelpunten

Er is vastgesteld dat de validatieoefening op NARSIM niet haalbaar is, gezien de fase waarin de
Automatic Speech Recognition ontwikkeling zich bevindt (TRL6 aantonen in project) en de effort en resources die nodig zijn om dat niveau te bereiken in NARSIM.

Algemene Publicaties

-

B.2
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Meteo Sensors in the Sky (METSIS) (2020 – 2021) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.16)
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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.
eye-tracking) naar een HoloLens die wordt gedragen door de instructeur.

5.3.1 Maatschappelijke context
De mens is en blijft een belangrijke schakel in het luchttransportsysteem c.q. in (militaire) luchtvaartoperaties. In
dit hoofdkennisgebied speelt de mens, als operator van de luchtvaart gerelateerde systemen, daarom een belangrijke rol.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 3, 5, 6, 7, 8)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 41, 45, 48)

5.3.2 De aanpak van het onderzoek
Het hoofdkennisgebied “Human Effectiveness” bestaat uit de volgende kennisgebieden:
•

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

In dit hoofdkennisgebied staat de mens centraal. Aandacht wordt besteed aan operators in de lucht en op de
grond, zoals:
•

Cockpit- en cabinebemanning;

•

Missie-ondersteunend personeel;

•

Verkeersleiders/ luchtgevechtsleiders;

•

Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) operators;

146

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

•

Onderhoudspersoneel;

•

Luchthaven- en grondpersoneel.

Van professionals 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). De opgebouwde kennis en technologie worden gebruikt bij: systemen en platforms,
human machine interfaces (HMI), rollen en takenuitvoering van de operator en ConOps van systemen.
In het programma wordt samengewerkt met industrieën, CLSK, verschillende universiteiten, FFI.

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

Een optimaal, effectiever en efficiënter gebruik van Modelling & Simulation (M&S) binnen de luchtmacht.
M&S gaat een grotere rol spelen in het opleiden en trainen van militair personeel, alsmede in de ondersteuning van besluitvorming tijdens uitvoering van militaire operaties.

•

Verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van training en aansluiting bij de uitdagingen van luchtvaartoperaties (civiel en militair) in de 21ste eeuw.

•

Toename van de luchtvaartveiligheid door een verbeterde aanpak (t.a.v. meten en analyseren van prestaties
en gedrag van mens en systeem) van Operator Performance issues als werklast (hoog en laag), afleiding, vermoeidheid, en automatisering van operator taken (human-machine interaction).

5.3.4 Onderzoeksprojecten
C.1

PBT Data Analytics (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA17.2)

C.2

Decision Supporting AI
Kennispartners: ntb universiteiten
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Dit project levert kennisopbouw over architecturen, methoden en technieken voor decision support met AI
technieken. Hierbij wordt gefocused op de uitvoering van course of action analysis (CoAs) en what-if scenario’s
met behulp van AI-algoritmen en simulaties. Binnen dit project vindt tevens deelname plaats aan het NATO
specialist team MSG-189: “AI augmented immersive simulation in Training and Decision Making Course of Actions Analysis”. Tot slot wordt er gericht op de uitwerking van een specifieke use case, waarbij de aansluiting
gezocht wordt met andere IGO-gerelateerde kennisopbouw projecten binnen het NLR.

Resultaten 2021

In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Onderzoek in het kader van de NATO Specialist Team taakgroep MSG-189 “AI augemented
immersive simulation in Training and Decision Making Course of Actions Analysis”. De bijdragen van het NLR richten zich op architectuurontwikkeling en de identificatie van training en decision-support services.
• Proof-of-concept ontwikkeling van een data analytics service in samenwerking met Defensie stakeholders (luchtgevechtsleiding) op het gebied van Red Air picture classificatie.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NATO STO Technical Report – Report of the Specialist Team MSG-189: AI augemented immersive simulation in Training and Decision Making Course of Actions Analysis, 2021
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C.3

FLEX-XR
Kennispartners: DLR
Relaties klanten en gebruikers: ESA
Bijdrage van NLR aan het ESA-DLR FLEXhab-project door een op Virtual Reality (VR) gebaseerde trainingstoepassing te ontwikkelen waarmee de bemanning (astronauten) zich kan voorbereiden op wetenschappelijke experimenten en vertrouwd kan raken met FLEXhab. De activiteiten omvatten:
• Analyse van de trainingsbehoefte
• Verkenning van state-of-the-art mogelijkheden in VR (bijvoorbeeld AI, eye tracking, natuurlijke interactie) en hoe die gebruikt kunnen worden in het voorzien in de trainingsbehoefte
• Ontwikkeling van een demonstrator

Resultaten 2021

Een VR demonstrator (digital twin) waarin de gebruikers 1) bekend kunnen raken met de
FLEXhab lay-out en mogelijkheden en 2) gezamenlijk, werkend vanaf verschillende locaties,
een experiment design kunnen uitrollen en testen in de virtuele FLEXhab. Hierbij worden zaken als ruimte, stroomverbruik, berekeningen van kabellengtes meegenomen. Tevens is een
eerste opzet gemaakt van planningtool waarin de opbouwtijd van het experiment en het
stroomverbruik geoptimaliseerd kan worden.

Knelpunten

Door COVID-19 was de samenwerking alleen digitaal, hetgeen het lastig maakt gezamenlijk
met ESA-DLR te ontwikkelen en tussentijds te evalueren. Verder waren er nog veel onduidelijkheden over het daadwerkelijk bouwen van de FLEXhab in Keulen waardoor het project tot
nu toe geen vervolg heeft gekregen.

Algemene Publicaties

NLR-TR-2021-318 ‘Flex-XR: Taking AR and VR to the moon
GLEX-21-62280 ‘Using eXtended Reality as a design and training tool for a future lunar human
habitat: the FLEX-XR case study

C.4

Fatigue Risk Management
Kennispartners: : RUG, FIOH, Stockholm University, DLR, Noldus, TGTF (Defensie).
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Het (door)ontwikkelen van onze FRM-kennispositie door:
• kennisuitvraag bij militaire contacten om zeker te stellen dat huidige kennispositie aansluit bij de wensen en behoeften van Defensie.
• het beter kunnen bepalen van (oorzaken) van vermoeidheid (aan de hand van proactieve biomathematische modellen);
• het op meerdere manieren (triangulatiemethodiek), innovatief en valide meten van de mate van vermoeidheid (door middel van wearables, apps, en/of biomedische indicatoren);
• het achterhalen van effectieve mitigerende en/of prestatie bevorderende maatregelen.

Resultaten 2021

•

•

•

Knelpunten
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Er is uitvoerig overleg geweest met Defensie (TGTF) en TNO ten aanzien van verschillende
slaapgerelateerde interventies (vnl. voor landmacht en marine). In 2022 volgt hier een wetenschappelijke publicatie uit.
Bevindingen/uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens een interactieve kennisnetwerk bijeenkomst operationeel slaapmanagement (dd. 18/11/2021) waar alle krijgsmachtonderdelen bij
aanwezig waren.
De banden met de kennispartners zijn aangehaald door middel van interviews. Hieruit volgend
zijn er gesprekken gevoerd met aanbieders van innovatieve meetmethoden.
Tot slot is de FRM propositie naar buiten toe geoptimaliseerd door middel van de revisie van
twee webpagina's op www.nlr.nl.
De kosten om de geïdentificeerde innovatieve meetmethoden aan te schaffen bleken te hoog
voor het budget wat ter beschikking was gesteld. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om
deze middelen daadwerkelijk te testen.
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Algemene Publicaties

C.5

van Kerkhof, L. W., van Drongelen, A., Dollé, M. E., & van de Ven, H. A. (2021). Zoals het klokje
vroeger tikte…’: Invloed van leeftijd op de gezondheidsrisico’s van nachtwerk. Tijdschrift voor
toegepaste Arbowetenschap, 34(2), 32.

Training CLSK (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA17.1)

•
C.6

IGO-ontwikkeling: operator performance (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA15.1)

C.7

MEDIATOR

Matching EU (H2020)

Kennispartners: SWOV, TUD
Relaties klanten en gebruikers: FIAT
Ontwikkeling van een intelligent ‘mediator’-systeem (autonoom rijdende auto) dat als het ware schakelt tussen
operator en automatisering op basis van ingesteld niveau van automatisering, 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 fitness to drive (of iemand direct in staat is de controle van
het voertuig over te nemen). NLR plant daarbij zijn EEG meetapparatuur in te zetten in een simulatie experiment, en leren in welke mate dat een geschikte maat is om bij te dragen aan het inschatten van die fitness to
drive state. Wat NLR hier leert over staat van automobilist kan later door NLR ook toegepast worden om staat
van vlieger in te schatten volgens dezelfde principes en methoden. Volgend jaar zal de NLR rol in dit project de
veiligheid van het mediator systeem betreffen.
Resultaten 2021

NLR heeft een simulator experiment uitgevoerd waar proefpersonen een gesimuleerde auto
bestuurden en waarbij met EEG gemeten is. De rapportage daarvan is nog gaande. Het lijkt er
op dat EEG gebruikt kan worden om te voorspellen of iemand in staat is alert te reageren op
een noodsituatie. Deze kennis en ervaring is ook relevant voor de luchtvaart, en zal door NLR
vaker gebruikt en uitgebouwd kunnen en moeten worden.

Knelpunten

Corona heeft de uitvoer van de experimenten vertraagd. Ze zijn er ook kleinschaliger door geworden dan eigenlijk gewenst.

Algemene Publicaties

Het streven is over de bevindingen uit dit experiment een paper op een conferentie te presenteren. Er is nog geen conferentie uitgekozen.

C.8

VIBE

Matching EU (OpZuid)

Kennispartners: Tilburg University, NHTV Breda University of Applied Sciences
Relaties klanten en gebruikers: Noldus, Visionair3D, IC3DMedia en Bluetea
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 2021

In 2021 is onderzoek uitgevoerd naar technieken en tools voor de ontwikkeling van een mensmachine interface met natuurlijke taal. Hierbij is specifiek gekeken naar de technologie van
kennisgrafen voor de representatie van kennis en de connectie met state-of-the-art conversational AI frameworks voor het opslaan en opvragen van kennis middels natuurlijke taal. Tevens heeft NLR binnen het consortium bijgedragen aan het opstellen van een evaluatieplan
voor het evalueren van virtual humans binnen het bariatrie domein, ter ondersteuning van bariatrische patiënten.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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C.9

SAFEMODE

Matching EU (H2020)

Kennispartners: UvA, alle BRIC-landen en meer dan 20 Europese kennispartners
Relaties klanten en gebruikers: EASA
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 meer 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. Belangrijk is het bundelen en leren van kennis en ervaring uit
beide domeinen zowel op HF als safety gebied.
Resultaten 2021

Een table top exercise over een toekomstig scenario in de luchtverkeersleiding opgezet. Namelijk over AI als ondersteuning van luchtverkeersleiders die in een multiple remote tower
omgeving 3 vliegvelden parallel bedienen. Hierbij wordten technieken zoals facial expression
gebruikt om de reacties van de luchtverkeersleiders snel te kunnen meten. Deze aanpak lijkt
goed te werken maar meer kennis over hoe en waar deze technieken goed in te zetten is gewenst.

Knelpunten

Door juridische issues met projectpartner HungaroControl heeft de start van deze excercitie
veel langer geduurd dan gepland. We proberen het komend jaar nog een kleine proef met dezelfde technologie uit te voeren.

Algemene Publicaties

-

C.10

ROCS

Matching EU (CleanSky 2)

Kennispartners: UoL (University Of Liverpool), DLR, POLIMI (Politecnico Di Milano), CU (Cranfield University)
Relaties klanten en gebruikers: LH (Leonardo Helicopters), EASA
Onderzoek naar de mogelijkheden om helikoptercertificatie (deels) uit te voeren via simulatie. Het project bevat ook een onderzoek naar de mogelijkheden om traditionele simulatie projectiesystemen te vervangen door
Virtual Reality / Augmented Reality technieken.
Resultaten 2021

De geselecteerde certificatie scenario’s zijn uitgewerkt in een test in de Helicopter Pilot Station (HPS) met testvlieger van EASA. Deze test was gericht op de evaluatie van traditionele externe projectie en Virtual Reality voor de genoemde toepassing.

Knelpunten

Het deels ontbreken van benodigde input data, te leveren door LH, schaadt de effectiviteit
van de uit te voeren testen in de HPS en leidt tevens tot uitdagingen in de interpretatie van de
testresultaten.

Algemene Publicaties

-

C.11

Werkgroep deelname
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers:-Kennisopbouw door deelname aan de nationale en internationale werkgroepen van, bijvoorbeeld, EASA, RAeS,
EAMTC, CANSO en NATO die aansluiten bij de speerpunten van het thema Human Effectiveness.

Resultaten 2021
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Deelname aan:
- NATO Modelling & Simulation Group Business meetings
- M&S Simulation Standards Subgroup
- Euopean Defence Agency Captech Simulatie
- MSG-169 specialist team
- SISO, spec track Planning and review panel
- Journal of Defense Modeling and Simulation (JDMS) – Paper peer review pool
- WG/TG(gremium) MMI platform
- EASA RMT.0196 (Update of flight simulation requirements)
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- WG/TG(gremium): CANSO Human Performance Management
- HFM-292 Understanding and reducing Skill decay
- SAS-136 Optimiatiion of investment in Simulation Based Military Training
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

C.12

Simulator van de toekomst
Kennispartners: TU Delft
Relatie klanten en gebruikers: Dit project wordt in samenwerking met de TU Delft uitgevoerd. In 2020 is een initieel “simulatie keuzemenu”
ontwikkeld, dat wil zeggen een taxonomie van welk type modern simulatiemiddel het meest geschikt is voor
een beoogde simulatietoepassing. Vanuit het keuzemenu worden onderzoeksvragen voor TU Delft studenten
geformuleerd die dienen om de taxonomie te onderbouwen met empirische data en waar nodig te verfijnen.
Hierdoor wordt tevens ervaring opgedaan met de inzet van modulaire architecturen en middle-of-the-market
hardware en de combinatie met o.a. AR en VR.

Resultaten 2021

Targeted fidelity experiment omgeving d.m.v. VR en motion is ontwikkeld als faciliteit om
training media te evalueren. Een training media analyse tool met methodiek is ontwikkeld die
gebruikt kan worden om de juiste keuzes te maken voor training media binnen een training.
Literatuur onderzoek naar de huidige state-of-the-art van simulatiemiddelen.
Lopende samenwerking tussen TU Delft en NLR waarbij MSc opdrachten zullen worden gedaan voor visuele aspecten, motion aspecten en verschillende taken.

Knelpunten

-

Algemene publicaties

-
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5.4 D - Duurzame luchtvaartoperaties

Figuur 5.4.1 - Aspecten van Kwaliteit van Leven

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
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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.
Dit onderzoeksthema is gelinkt aan de Deelagenda’s Toekomstbestendige Mobiliteiteitssystemen en Circulaire
Economie onder het thema Energietransitie en Duurzaamheid en sleuteltechnologie Duurzame Luchtvaart.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 4, 5)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 41)

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), evenals het KvB programma Duurzaamheid (3.3).

5.4.3 Impact
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 en bedrijfsleven rondom het onderwerp van de duurzaamheid van luchtvaart. Daarmee wordt concreet bijgedragen aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid en de sector ter
verdere verduurzaming in het algemeen en die van de luchtvaart in het bijzonder.

5.4.4 Onderzoeksprojecten
D.1 Perfect Big Flight Data Service
Kennispartners: KNMI,
Relaties klanten en gebruikers: Onderzoeksinstellingen, ingenieursbureaus, 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 2021
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Het project bestond uit twee deel projecten, de Big Flight Data service en de Perfect Flight.
Hierin zijn de volgende resultaten geboekt:
Big Flight Data Service
• de van de KNMI verkregen ADS-B sensor data zijn verwerkt tot vliegbanen en centraal
opgeslagen op de Big Flight Data Server
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•

uitbreiding flight REST API ten behoeve van verdere applicatie-applicatie interactie
welke is ingezet binnen Perfect Flight en het extern veiligheidsonderzoek
Perfect Flight
• Basisversie van CLAIRPORT tool/workflow framework beschikbaar gemaakt op de AOSE
onyx server. De beschikbare tools zijn TUNA (geluid), Lease-IT (emissies) en contour bepaling. Deze omgeving dient (geluids) analyses te vergemakkelijken.
• Tracks uit FANOMOS kunnen via de Flight REST API worden opgevraagd, en voorbereid
voor analyse middels TUNA
• Er is een eerste koppeling gemaakt tussen NARSIM en FANOMOS. Dit breidt FANOMOS
uit met het doen van analyses voor toekomstig vliegverkeer waarvan de milieu impact
verder kan worden geanalyseerd.
•
•

Knelpunten

Algemene Publicaties

nog geen tests kunnen doen met NARSIM-vluchten in FANOMOS
Openstaand issue dat we nog geen al te grote hoeveelheden vluchten naar CLAIRPORT
kunnen sturen

-

D.2 Rekentool Ontwikkeling
Kennispartners: Eurocontrol
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van IenW, Luchthavens, ANSP’s
Rekenmodellen moeten voldoen aan de laatste standaarden en moeten worden gevalideerd. Nieuwe databronnen worden gekoppeld aan bestaande tools en gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
Resultaten 2021

Het ‘Calculate’ rekenmodel is gevalideerd voor routespreiding en Europese normen voor woningtellingen zijn geïntegreerd.
De tool- en ontwikkelomgeving voor ARTAS (ATC Radar Tracker and Server) op het NLR is verder uitgebreid en up-to-date gebracht. Er is kennis opgedaan m.b.t. tuning activiteiten voor
ARTAS. Deze kennis is gebruikt bij het geven van een ARTAS Tuning cursus en bij onderzoek
naar nieuwe mogelijkheden om het proces van tuning in ARTAS te verbeteren / verder te kunnen automatiseren.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

D.3 Externe Veiligheid Waterstof
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: IenW, RIVM, Ingenieursbureaus
Literatuurstudie naar de verandering van de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van het vliegverkeer rond
luchthavens door het gebruik van waterstof bij de voortstuwing van vliegtuigen.
Doelen:
• Kennis over algemene veiligheidsrisico’s van gebruik van waterstof in de luchtvaart.
• Vertaling naar de hoogte van externe veilheidsrisico’s t.o.v. kerosinevliegtuigen.
Resultaten 2021

•
•
•

•

154

Ongevalkans: Door het bestaande luchtvaartveiligheidssysteem wordt de totale faalkans,
na een eerste toename, uiteindelijk niet groter.
Ongevallocatie: Er is geen aanleiding gevonden voor een verandering van crashlocaties.
Ongevalgevolgen: omvang crashgebied en overlijdenskans van persoon daarin: Wisselend
beeld. Cryogene-waterstofvliegtuigen worden niet per se lichter, maar waterstof is minder brandgevaarlijk dan kerosinedamp doordat het zich zeer snel verspreidt en verbrandt.
Na deze eerste nuttige indruk is meer detailonderzoek nodig voor meer gefundeerde uitspraken en uitsplitsing naar verschillende soorten waterstofvliegtuigen.
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Knelpunten

Capaciteit

Algemene Publicaties

-

5.5 E - Avionicatechnologie

Figuur 5.5.1 - Conformal antenne in romppaneel van composiet

5.5.1 Maatschappelijke context
Om de behoefte van toekomstig lucht- en ruimtevaart gebruik een stap dichter bij te brengen zijn innovatieve
vliegtuig- en ruimtevaartsystemen nodig. Voor dergelijke systemen, met meer geïntegreerde en complexere functionaliteit en hogere prestaties, maken we gebruik van onze kennis van avionica, energiemanagement, elektromagnetische technologie en antennes.
Daarnaast verschaft de kennisopbouw op het gebied van innovatieve onderhoudsoplossingen de Nederlandse aerospace industrie, operators en Luchtmach een technologische en economische voorsprong op bij het onderhoud
van hun vliegtuigen.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
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•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

Deel-KIA Circulaire Economie (MMIP’s 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 2E, 3D, 3E)

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 3, 5, 6, 7)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 26, 38, 41, 48, 54, 71, 89)
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Dit hoofdkennisgebied valt uiteen in vijf onderwerpen, die met elkaar de kennisgebieden AS.1.A (Elektronicatechnologie), AS.1.B (Avionicakwalificatie) en AS.1.K (Systeemonderhoud en platformbeheer) omvatten. Deze kennisgebieden zijn weer op te delen in de volgende, gegroepeerde, onderwerpen:
A. Avionicatechnologie
B. Onderhoudskunde
C. Energy Management
D. Elektromagnetishe Technologie en Antennes
E. Kwalificatietechnologie
In onderstaand gedeelte worden deze onderscheiden beschreven.

A: Avionicatechnologie
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 prangend. De vraag naar kleinere systemen maar met meer functionaliteit vraagt om nieuwe avionicatechnologieën. Het in stand houden, vergroten en uitbreiden naar nieuwe gebieden van deze kennis is dan ook van groot belang.
De klantenkring van NLR bestaat zowel uit ontwikkelaars als gebruikers van avionicasystemen in lucht- en ruimtevaartuigen. Een van de taken van NLR betreft het adviseren van klanten betreffende het toepassen van specifieke
avionica passend bij het voorziene gebruik van het systeem.

B: Onderhoudskunde
In de aircraft Maintenance Repair and Overhaul (MRO) markt is behoefte aan beschikbaarheid en kostenreductie.
Operators, onderhoudsbedrijven en (vliegtuig)fabrikanten innoveren de laatste jaren sterk en proberen competitief voordeel te halen uit een toename in productiviteit en effectiviteit van het onderhoud. Operators, onderhoudsbedrijven en (vliegtuig)fabrikanten als bijvoorbeeld KLM, Lufthansa Technik en Embraer hebben innovatieafdelingen 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. 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.

C: Energy Management
In de ruimtevaart wordt steeds meer elektronica gebruikt in steeds kleinere satellieten. Samen met de frequente
en goedkopere lanceermogelijkheden leidt dit tot nieuwe innovatieve satelliettoepassingen met vaak grote constellaties (new space). 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 (waaronder MKB).
In de luchtvaart leidt het “more electric aircraft”-initiatief tot meer efficiëntie en duurzaamheid. De NLR ENM
groep draagt bij aan deze verduurzaming door fuel cell technologie in te passen in nieuwe vliegtuigconcepten en
drones. Daarnaast worden innovatieve koelsystemen voor de luchtvaart ontwikkeld om more electric vliegen
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mede mogelijk te maken. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de Nederlandse luchtvaartindustrie de productie op zich neemt.
D. Elektromagnetische Technologie en Antennes
D1 Elektromagnetische Compatibiliteit en Antennes
Elektromagnetische Compatibiliteit tussen elektrische/elektronische systemen aan boord van vliegtuigen en satellieten is erg belangrijk vanwege veiligheid en betrouwbaarheid. In vliegtuigen en satellieten treedt elektromagnetische koppeling op tussen bekabeling van verschillende systemen en ook tussen elektromagnetische golven en bekabeling. Deze elektromagnetische (EM) golven kunnen afkomstig zijn van antennes aan boord van het platform of
van externe bronnen (HIRF, bliksem). Om de industrie te ondersteunen bij het ontwerp van vliegtuig- en satellietsystemen worden daarom modellen ontwikkeld om EM koppeling (overspraak/crosstalk) tussen kabels te voorspellen. Ook wordt de invloed onderzocht van het gebruik van composieten materialen in vliegtuigen op de elektromagnetische afscherming.
Voor communicatie en navigatie vanuit vliegtuigen wordt ook gebruik gemaakt van EM golven. De kwaliteit van
antennes en de propagatie/reflectie (van EM golven) zijn van invloed op de betrouwbaarheid van communicatie en
navigatie. Dit geldt zowel voor de antennes op het vliegtuig als voor de antennes op de grond (op en rond luchthavens) en voor de propagatie tussen beide. Om de luchtvaarautoriteiten en de aeronautical service providers
(ANSPs) te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van communicatie (VHF) en navigatie (ILS, VOR, DME,
GNSS, radar) worden analyses uitgevoerd van EM propagatie en reflectie voor specifieke situaties.
D2 Low Observable Technologies
Bij aanschaf van materieel voor Defensie zal in toenemende mate gelet worden op de elektromagnetisch (EM) eigenschappen van materialen, structuren en antennes in verband met low-observability voor vijandige radars. Voor
het maken van verantwoorde keuzes in materieelinvesteringen en onderhoud is EM-kennis van radar-absorberende materialen en structuren nodig.
D3 Software Defined Radio
Software-Defined Radio (SDR) wordt in toenemende mate ingezet voor radiocommunicatie en ook voor radionavigatie zowel in als buiten de luchtvaart. Ook voor direction-finding en lokalisatie van stoorbronnen kan SDR worden
ingezet. NLR heeft in het verleden eigen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden (en beperkingen) van Software-Defined Radio. Er is een SDR-implementatie van een ILS-ontvanger (een specifieke avionica-functie) op basis
van een RTL SDR-dongle gerealiseerd (zonder de benodigde certificatie hiervoor uit te voeren). Ook zijn succesvolle
proeven uitgevoerd op het gebied van detectie en lokalisatie van interferentie. Hiermee is de haalbaarheid van
dergelijke toepassingen in SDR aangetoond (Proof of Concept).

E. Kwalificatietechnologie
Voor de kwalificatie en certificatie van lucht- en ruimtevaartsystemen voor zowel civiele als militaire toepassingen
opereert NLR een aantal omgevingstestfaciliteiten, zoals de testfaciliteit voor ElektroMagnetische Compabiliteit
(EMC) en de Vibration & Shock testfaciliteit (VST). Met deze faciliteiten ondersteunt NLR de Nederlandse en internationale industrie met de certificatie van avionica.
Naast de instandhouding van de test faciliteiten, bestaat de noodzaak voor (lager TRL niveau) kennisopbouw voor
toekomstige innovaties. Voorbeelden hiervan zijn kennisopbouw op het gebied van nieuwe en alternatieve meetmethoden, en standaardisatie voor nieuwe toepassingen (zoals elektrisch vliegen, drones en nieuwe Ruimtevaarttoepassingen).
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5.5.2 De aanpak van het onderzoek
De onderzoeken zijn gegroepeerd per bovenstaande indeling.

A: Avionica Technologie
Avionica systemen zijn een cruciaal onderdeel van moderne civiele en militaire lucht- en ruimtevaartplatformen.
Zij vervullen een variëteit aan functies van constructiemonitoring tot navigatie, van communicatie tot flight control. Daarnaast zijn avionica meetsystemen essentieel tijdens windtunneltesten en vliegproeven. Het correct functioneren van deze elektronische systemen is daarom van groot belang.
Door de toenemende vraag bij windtunnelmodellen op het gebied van meetresultaten (aantallen sensoren, nauwkeurigheid, bandbreedte, meetresolutie, etc.) wordt een optimale integratie van instrumentatiesystemen steeds
belangrijker, zodat steeds grotere aantallen én kwalitatief betere metingen kunnen worden verricht. De vraag naar
compacte avionica systemen speelt ook bij small satellites en UAS systemen waarbij daar ook nadrukkelijk de vraag
ligt op naar hoge on-board processing prestaties zoals noodzakelijk is voor real-time AI toepassingen.
On-board (miniatuur) meet, processing & control systemen 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.

B: Maintenance Repair & Overhaul
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 NLR. Voor alle drie de deelgebieden kan 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).

C. 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
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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.

D. EM en Antenne technologie
D1 Elektromagnetische Compatibiliteit en Antennes
Klimaatdoelen drijven de vliegtuigindustrie tot het zoeken van oplossingen voor het vliegen zonder fossiele brandstoffen. Eén van de opties is elektrisch vliegen. De aanwezigheid van hybride of volledig elektrische aandrijving
veroorzaakt een flinke toename van voltages en stromen, als ook signalen met hogere frequenties, aan boord van
een vliegtuig. Tegelijkertijd zullen de vliegtuigen aan dezelfde EM emissie-eisen moeten voldoen. Er moet dus onderzoek gedaan worden naar methodes om eventuele extra EM-emissie door elektrische aandrijving te kunnen
onderdrukken. Filters zijn hiervoor een goede kandidaat, maar hierbij speelt gewicht een belangrijke rol. Optimalisatie van volume en gewicht van deze filters is essentieel. Een ander onderzoeksgebied is de optimalisatie van power EWIS, bijvoorbeeld door gebruik van meerfasen-bekabeling. Ook hiermee kan emissie en overspraak worden
onderdrukt.
Voor het analyseren van propagatie en reflectie-eigenschappen van communicatie- en navigatiesignalen rondom
luchthavens heeft NLR beschikking over zelf-ontwikkelde software en commerciële software. Om deze software
voor externe partijen te kunnen toepassen dienen procedures ontwikkeld te worden en dient ervaring te worden
opgebouwd met specifieke propagatie/reflectie-scenario’s. Hiertoe dienen de gebouwen (of andere obstakels) en
de antennes van deze scenario’s te worden gemodelleerd, simulaties te worden uitgevoerd en geanalyseerd.
D2 Low Observable Technologies
NLR wil meer kennis opbouwen over het onderhoud van low observable materialen en structuren. Enerzijds is hiervoor RF meettechnologie nodig, waarmee gecontroleerd kan worden of de EM eigenschappen van bestaande low
observable materialen en structuren aan alle eisen voldoen. Anderzijds is technologie nodig om materialen en
structuren die niet meer de gewenste EM eigenschappen hebben, te repareren.
In nieuw onderzoek zullen specifieke RF meetmethoden worden ontwikkeld voor de karakterisering van de EM
eigenschappen van stealth materialen en structuren. Er zullen simulatietools worden ontwikkeld om een relatie te
leggen tussen de EM eigenschappen van individuele onderdelen en de RCS van een compleet platform. De meettechnologie kan worden toegepast op de bestaande radar-absorberende voorrand van een vliegtuigvleugel. De
simulatietools kunnen worden toegepast op een CAD model van een militaire UAV.
Voor het repareren van stealth structuren zal een reparatiemethode worden ontworpen om de EM eigenschappen
te herstellen, terwijl mechanische en andere eigenschappen behouden blijven. De nieuwe reparatiemethode zal
worden toegepast op een demonstrator waarop op een gecontroleerde manier een schade wordt aangebracht. De
EM eigenschappen van de demonstrator zullen voor en na beschadiging en na reparatie worden gekarakteriseerd
om succesvolle reparatie te bevestigen.
Tevens zal een multi-spectrale infrarood low observable coating worden ontwikkeld die kan worden gecombineerd
met radar absorberende materialen.
D3 Software Defined Radio
Een verdere benutting en uitbreiding van de SDR kennis wordt beoogd. Hierbij is aandacht voor zowel de SDR technologie als ook voor andere toepassingen (naast de ILS-ontvanger).
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Voor wat betreft de technologie is het plan meer ervaring op te doen met commercieel beschikbare hardware
(FPGAs en RF front-ends). In de beoogde nieuwe toepassingen gebruiken we SDR niet alleen voor ontvangst, maar
ook voor het zenden van signalen.
Ten behoeve van verdere kennisopbouw zal het volgende onderzoek uitgevoerd worden:
•

Realisatie van een RF signaalgenerator die verschillende complexe en minder complexe golfvormen kan
produceren. Een dergelijke signaalgenerator kan ingezet worden voor het testen van RF apparatuur zoals
satellietnavigatieontvangers, bijvoorbeeld door verschillende stoorsignalen te genereren waarmee de
robuustheid n de ontvangers kan worden getest.

•

De ILS-ontvanger applicatie implementeren op kleine, lichtgewicht hardware om bijvoorbeeld het gebruik
in drones mogelijk te maken.

Er wordt op dit gebied samenwerking gezocht met een technische universiteit.
Toepassing van deze technologie heeft een grote interesse bij Defensie en overheid (Politie, Agentschap Telecom).

E. Kwalificatietechnologie
Voor het testen en kwalificeren van toekomstige avionica innovaties is systeemkennis en gedetailleerde kennis van
de “omgeving” vereist. In het VST lab wordt de schok tafel verder ontwikkeld en zullen experimentele test campagnes worden uitgevoerd om de nodige materiaalkennis op te bouwen omtrent het gedrag van diverse materialen bij
het doorgeven van schok energie.
In het NLR EMC lab wordt onderzoek uitgevoerd naar de inzet van de “Reverberation Chamber” methode voor
EMC testen. Er zal begonnen worden met de inzet van deze faciliteit voor hoge veldsterkte immuniteitstesten.
Daarnaast zal onderzoek uitgevoerd worden i.s.m. TU Delft naar methoden voor testen en kwalificeren van een
moon rover op het gebied van ESD.

Figuur 5.5.2 - Pyroshock faciliteit in opbouw.
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5.5.3 Impact
Dankzij de kennis verworven in voorgaande jaren is NLR is in staat om avionicasystemen in 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 NLR bij aan het vergroten van de economische slagkracht van de NL ruimtevaartindustrie. In Europees verband draagt 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.
De technologische impact op onderhoudsvlak 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
efficiënter 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 prognosticering. 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
De onderzoeken zijn gegroepeerd per bovenstaande indeling.

A: Avionicatechnologie
E.1

Avionics Research (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.12)

E.2

Avionics Engineering
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Avionicasystemen zijn een cruciaal onderdeel van moderne civiele en militaire vliegtuigen. Zij vervullen een
variëteit aan functies van constructiemonitoring tot navigatie, van communicatie tot flight control. Het correct
functioneren van deze elektronische systemen is daarom van groot belang. Deze systemen moeten ook functioneren in “vijandige” omgevingscondities zoals bij extreem hoge en extreem lage temperaturen, hoge trillingsniveaus etc.
Voor het verkrijgen van aantoonbaar betrouwbare avionica systemen, het evalueren en screenen van nieuwe
componenten, het valideren van nieuwe ontwerpmethodes en voor het kwalificeren en het certificeren is kennis van de omgeving alswel de geldende standaarden (EASA/RTCA/ESA) onontbeerlijk.
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Om deze internationaal geaccepteerde standaarden kosteneffectief toe te kunnen toepassen is het voor een
project nodig om terug te kunnen vallen op gedefinieerde processen die voldoen aan de standaard en aansluiten op de normale werkwijze en tools. Om de avionicasystemen tegen aanvaardbare kosten en ontwikkeltijd te
kunnen realiseren is de Avionics Collaborative Engineering (ACE) omgeving opgezet.
Door de Nederlandse industrie wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de NLR kenniscapaciteit ten
behoeve van de ontwikkeling van nieuwe avionica technologie in combinatie met de hoge eisen vanuit de toepassing en regelgeving welke gesteld worden aan dergelijke producten,
Aandachtsgebieden hierin zijn:
• Kennis actualisatie en behoud van lucht- en ruimtevaart standaarden op het gebied van avionica
waarbij onderscheid gemaakt moet worden voor de verschillende toepassingsgebieden (Civiele en
militaire luchtvaart, UAS (drones) en Ruimtevaart)
• Doorontwikkeling en behoud van de Avionics Collaborative Engineering (ACE) ontwikkelomgeving en
methodes om avionicasystemen blijvend tegen aanvaardbare kosten en ontwikkeltijd te kunnen realiseren. Laatste technieken en toolings van Model Base System Engineering en Hardware-in-the-loop”
ontwikkelingen worden hierin meegenomen.
• Evalueren en screenen van nieuwe avionica componenten en technieken voor mogelijke inzet in
nieuwe innovaties (Avionica Technology Watch).
Resultaten 2021

De focus lag in 2021 op de aanmaak processen en procedures voor de ontwikkeling van
avionica als onderdeel van ACE. Voor de aanmaak is een traveller ontwikkeld waarmee de
voorgang per project / onderdeel helder in kaart wordt gebracht. Dit ondersteunt het kwaliteitssysteem doordat nu ook controles worden uitgevoerd voordat een product wordt vrijgegeven. Dit zorgt voor een betere en effectievere aantoonbaarheid en traceerbaarheid zoals
gevraagd wordt bij productie van luchtwaardige componenten.
Voor de ontwikkeling van avionica is het review proces voor elektrische schema’s en Printed
Circuit Boards (PCBs) herzien. Hierbij is een middenweg gevonden tussen zeer uitgebreide reviews die door de omvang niet werkbaar zijn en te high level checks waarbij kritieke aandachtspunten over het hoofd kunnen worden gezien.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Travellers voor een gestructureerde begeleiding van de aanmaak van avionica.
Review formulier voor schema’s en PCBs

E.3

H2020 Adacorsa – avionica part (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.21)

B: Maintenance Repair & Overhaul
E.4

Maintenance Engineering (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.15)

E.5

Maintenance Management (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.16)

E.6

Maintenance Technology (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.17)

C. Energy Management
E.7

H2020 Impacta – Thermal part
Kennispartners: CERN, AVS, ADSF, Diabatix, CEA
Relaties klanten en gebruikers: DEMCON, AVS, ADSF
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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 actieve antennes. Deze antennes hebben hoge warmtefluxen en wijd verspreide
warmtebronnen.
In 2021 worden de demonstrator systeemtesten voorbereid en uitgevoerd door NLR. Hierbij worden de prestaties gekwantificeerd en wordt het systeem aan omgevingstesten onderworpen.
Resultaten 2021

In 2021 is de accumulator voor IMPACTA door NLR gebouwd, die wordt ingebouwd door AVS.
Daarnaast is een groot resultaat geboekt door het opleveren van de elektronica box door
ASAM waarmee een koelsysteem zoals IMPACTA aangestuurd kan worden in de ruimte. Het
ontwerp is in nauw overleg met ASEQ zo vormgegeven dat het makkelijk aanpasbaar is voor
andere systemen waardoor het als template gebruikt kan worden. Binnen IMPACTA was gehoopt een ontwerp te kunnen maken, maar door meevallers en ruime inzet is er zelfs een
werkende elektronica print opgeleverd. Verder met name ondersteuning geleverd aan AVS bij
het bouwen van het systeem.

Figuur 5.5.3 - Accumulator IMPACTA /// 2MPL-CE (elektronicabox) voor IMPACTA
Knelpunten

Door de corona pandemie heeft AVS grote vertraging opgelopen met het bouwen van het systeem. Hierdoor is het project vertraagd met 9 maanden tot eind september 2022. Door budget krapte is er weinig ruimte om de elektronica box te testen in het daadwerkelijke systeem.
Dit zal in 2022 uitgezocht moeten worden.

Algemene Publicaties

-

E.8

Mini pumped loop
Kennispartners: UTwente, ISIS
Relaties klanten en gebruikers: DEMCON, ISIS, ESA
De mini-MPL met de vormfactor van PCB’s passend in een cubesat wordt verder doorontwikkeld. Voor het hart
van de mini-MPL, de multiparallelle micropump wordt onderzoek gedaan naar de piëzo-prestaties, de interne
pompvolumes worden geoptimaliseerd en er wordt een levensduurtestopstelling gemaakt zodat statistische
data over de micro-pompen wordt verkregen.
De mini-MPL is flexibel in te passen in ieder cubesat ontwerp en uit te breiden naar mini-MPL’s voor 50-200kg
klasse satellieten.

Resultaten 2021
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In Oktober 2021 is het project van start gegaan met de kickoff. De eerste activiteit was het
doen van een literatuurstudie naar de technologien die relevant waren voor het ontwerp van
de mini MPL. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de piezo pomp, de eigenschappen
van de piezo’s die hierin gebruikt werden, de warmtewisselaars, vloeistofslangen en de invloed van een uitvouwbare radiator. Voor deze literatuurstudie had NLR de lead. Hiernaast
hebben we support gegeven aan ISISpace bij het doen van een marktonderzoek. Parallel aan
dit proces is er door een stagiair binnen de afdeling ASEQ gewerkt aan een concept warmtewisselaar voor deze loop, zie figuur 5.5.2.

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Figuur 5.5.4 - Mini heat load heat exchanger for fluid cool loops in CubeSats
Knelpunten

Het project heeft plaatsgevonden in de laatste drie maanden van het jaar en in deze periode
zijn geen knelpunten ervaren.

Algemene Publicaties

-

E.9

Fuel cell technology (zie bij strategische ambities: SA07.3 en SA18.6)

E.10

Innovatieve thermal control systems
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Bradford Engineering, Airbus, ADS-F, -TAS-F, ASML, Coherent/Dilas
P/L’s zoals SAR antennas, power electronics en laser diodes produceren steeds grotere warmtefluxen waardoor
conventionele koelsystemen zoals heat pipes niet meer voldoen. Met gepompte tweefasensystemen is het nu
mogelijk om 100 W/cm2 af te voeren. Er wordt onderzocht wat de om deze systemen verder te optimaliseren.
Deze technologie is inzetbaar voor high power P/L in zowel lucht en ruimtevaart als high tech industrie.

Resultaten 2021

Het blijkt mogelijk om een twee-fasenloop zonder accumulator te opereren. Dit geeft een
aanzienlijk massa-voordeel. De regeling van zo’n systeem is complex. Er is een Model Based
Design gemaakt van het complete systeemmodel in Matlab. Hiermee kan de regeling worden
geverifieerd onder alle omstandigheden (opstarten, shut-down, verschillende orbits, etc.), om
zo de beperkingen van een MPL zonder accumulator te vinden. Hiermee kunnen ontwerpregels (bijvoorbeeld minimale volume van tubing) worden afgeleid.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

D. EM en Antenne technologie
E.11

EASIER (H2020) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.7)

E.12

ADENEAS (H2020) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.8)

E.13

GEARS (EUSPA)
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Kennispartners: Orolia, FDC, NavCert en NLS
Relaties klanten en gebruikers: EUSPA, Orolia
In het EUSPA-project GEARS (GalilEo Authenticated Robust timing System) wordt kennis opgebouwd betreffende het ontwikkelen van timing receivers algemeen, het ontwikkelen van filter algoritmes voor GNSS RF
front-ends, het tegengaan van jamming en spoofing hiermee. NLR zal binnen dit project de volgende onderdelen ontwikkelen:
• Een prototype anti-jamming antenne (CRPA).
• Een Interference Detection & Mitigation (IDM) module.
• Een implementatie van een ionosphere correction algorithm (NeQuick-G).
Resultaten 2021

De Interference Detection & Mitigation module is geïmplementeerd en getest. De module onderdrukt interferentie en we hebben laten zien dat dit de kwaliteit van de ontvangen satellietsignalen ten goede komt. Er is een ionosphere correction module (met NeQuick-G algoritme)
gemaakt en met succes getest. De NeQuick-G implementatie voldoet aan de specificaties van
ESA terwijl het draait op hardware die represenatief is voor het beoogde eindproduct.

Knelpunten

Het ontbreken van goed en betrouwbaar werkende hardware was een probleem. Het gaat
hier om een prototype van het eindproduct. Hierdoor hebben de testen van de verschillende
door NLR ontwikkelde onderdelen vertraging opgelopen. De testen van de anti-jamming antenna (CRPA) zullen in 2022 plaatsvinden.

Algemene Publicaties

Evaluation of Protection of Clock Performance Against Jamming and Spoofing with Galileo Authenticated Service (OS-NMA); Gilles Boime (Orolia), Laurent Borgagni (OROLIA), Alexandre
Allien (FDC), Jan-Joris van Es (NLR), Sarang Thombre (NLS-FGI) and Paulo Mendes (NavCert),
ITSF2021

E.14

CLSAAS (ADD)
Kennispartners: Geen
Relaties klanten en gebruikers: ADD
Het Agency for Defense Development (ADD) in Zuid-Korea voert onderzoek uit op het gebied van “Conformal
Load-Bearing Satcom Array Antenna Structures (CLSAAS)”. Het doel van dit onderzoek is om een Ku-band zenden ontvangantenne te ontwikkelen die wordt geïntegreerd in de romp van een Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
De 7e Divisie van ADD (de Structures Division) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de support structure voor de antenne en voor de radome. Ze worden hierbij ondersteund door KOLON DACC COMPOSITE (ook
uit Zuid-Korea). De 2e Divisie van ADD (de Antenna Division) is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Kuband antenne. Deze divisie wordt ondersteund door het bedrijf MTG (ook uit Zuid-Korea).
In het kader van het Memorandum of Understanding (MoU) betreffende “Certification of Composite Aircraft
Structures” tussen ADD en NLR, levert NLR technische support en consultatie aan ADD op het gebied van “conformal load-bearing array antenna structures for satellite communication”.
Door deelname van NLR aan de review van het ontwerp en de fabricage van de geïntegreerde Ku-band antenne, en door het testen hiervan, zal NLR kennis opbouwen betreffende de mechanische, thermische en elektromagnetische aspecten van een geïntegreerde Ku-band antenne. Deze kennis kan worden gebruikt bij andere
projecten op het gebied van antenne-integratie. Ten behoeve van NLR-interne kennisborging van de opgedane
kennis voor de toekomst flankeert NLR de opdracht van ADD met kennisopbouwfinanciering.
De bevindingen van de reviews en van de testen worden vastgelegd in een aantal rapporten.
Ter afsluiting van het project zal NLR deelnemen aan elektromagnetische metingen die ADD zal uitvoeren aan
gefabriceerde antenne (of aan een deel daarvan).

Resultaten 2021

Geen, zie knelpunten

Knelpunten

Door de wereldwijde COVID-pandemie was in 2021 geen bezoek aan Zuid-Korea mogelijk voor
het uitvoeren van metingen. Hierdoor kon het project nog niet afgerond worden.

Algemene Publicaties

-
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F. Kwalificatietechnologie
E.15

Kennisopbouw omgevingstesten en kwalificatie
Kennispartners: TU-Delft
Relaties klanten en gebruikers: SRON, NL industrie w.o. ISIS, Hyber
Kennisopbouw ten behoeve van kwalificatie van ruimtevaartelektronica waaronder:
- studie naar gedrag van diverse materialen t.b.v. de pyro-shock testen.
- studie naar ESD testmethode voor Moon rover.
Kennisopbouw m.b.t. alternatieve testmethoden, zoals onderzoek Reverberation Chamber voor hoge veldsterkte immuniteitstesten.

Resultaten 2021

In 2021 is binnen ASEQ met behulp van stagiairs en afstudeerstudenten onderzoek uitgevoerd naar
de mechanische en thermische aspecten van de moon rover Lunar Zebro.
Vibratie en schoktesten zijn uitgevoerd op een 3D-geprint demonstrator model ter verificatie van
het release mechanisme van de Lunar Zebro (vanaf de maan lander) en de integriteit van de Lunar
Zebro zelf. Ook is er een thermisch simulatie model ontwikkeld en zijn eerste verificatiemetingen
uitgevoerd in het Thermisch Vacuum Lab (TVL). T.b.v. de radiation assurance is een vergelijk gemaakt tussen de traditionele aanpak en de New Space methode en gekeken naar de RHA van het
bestaande Lunar Zebro ontwerp.
De studie naar EMC/ESD methode van Lunar Zebro is vanwege capaciteitsgebrek (en het niet beschikbaar zijn van studenten) uitgesteld.
Op het gebied van pyroshock testen is (m.b.v. stagiar) verder onderzoek uitgevoerd.
Hieruit is gebleken dat de huidige pyro shock test setup nog enkele beperkingen kent zoals de afmetingen van de tafel. Daarnaast dient de techniek voor het meten van de shock response verbeterd te worden.
In het kader van een ruimtevaart-track binnen de LIS, is assistentie verleend in het uitvoeren van
vibratie- en schoktesten op een eindprodukt van de studenten, i.s.m. diverse Nederlandse ruimtevaartbedrijven en instituten.
Voor de realisatie van een CubeSat van studenten van Aerospace Engineering van de TU Delft, betreffende een project in het kader van het 75-jarig bestaan van de studievereniging Da Vinci, zijn
review activiteiten uitgevoerd op het ontwerp van de CubeSat.
Voor de ontwikkeling van een “Reaction Sphere”, een TU-Delft afstudeerproject i.s.m. Bradford en
NLR, heeft NLR assistentie verleend d.m.v. review van het 2D model gesimuleerd in COMSOL Multiphysics.
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Figuur 5.5.5. (links) Laser test ter verificatie van resultaat vibratie- en schoktesten tijdens test voor
de studenten van de LIS en (rechts) Lunar Zebro Thermal Model test in thermal vacuum chamber.
Knelpunten

Vanwege de beperkte capaciteit en budgetten is niet gewerkt aan alle gewenste onderwerpen zoals de hoge veldsterkte immuniteitstesten in de reverberation Chamber.

Algemene Publicaties

NLR-CR-2021-210 “Acceptance vibration test on the 3D-printed Lunar Zebro prototype”
NLR-TR-2022-045: “Thermal modelling of the Lunar Zebro Rover and Verification of the model with
Thermal Vacuum Tests” (in preparation)
NLR-TR-2021-165: “Radiation Hardness Assurance - Overview of Traditional and New-Space with
Implementation Lunar Zebro”
NLR-CR-2021-045: “Qualification vibration test on Lis 'Instrumentation for Space' Mirror Box”
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5.6 F - Vliegtuigsystemen en vliegproeven

Figuur 5.6.1 - Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: SCALAiR – Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification

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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De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP 6)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP 41)

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,

•

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 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.
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5.6.4 Onderzoeksprojecten
F.1

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Scaled Test Aircraft Preparation and Qualification (SCALAiR) (zie bij strategische ambities: SA07.5, SA07.02 en SA18.1)

F.2

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Novel Aircraft Configurations and Scaled Flight Testing Instrumentation
(NOVAIR) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.1)

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. Partner DLR heeft de meest belovende concepten voor het sensing system vastgesteld. NLR zal bijdragen aan het testen van het systeem in een roterende
testopstelling, waarvoor het ontwerp in 2021 zal worden gemaakt. Daarnaast wordt aan het ontwikkelproces
van het systeem bijgedragen, zodat het eindproduct vliegwaardig en certificeerbaar zal zijn.

Resultaten 2021

NLR heeft het ontwerp gemaakt van een testopstelling MARTY waarin de FLAPsense unit samen met de Constance unit roterend zal worden getest. Samen met de partners werd het ontwerp van de FLAPsense unit voortgezet en zijn twee concepten gekozen waarmee optisch de
gewenste metingen kunnen worden uitgevoerd in het vliegtuig.

Knelpunten

De voortgang van het ontwerp van de unit werd vertraagd door de COVID-19 pandemie. Hoe
dit wordt opgevangen wordt met Leonardo, CSJU en partners besproken.

Algemene Publicaties

F. Boden, J. Lange, F. Philipp, H. Jentink, R. Ponza, L. Broome, S. Day, (2021): “Development of
a contactless measurement system for real time monitoring of a proprotors flapping angle –
Part one.” In: Proceedings of the ETTC2021, pages 57-62. ETTC 2021, 15.-16.06.2021, Toulouse, France (online).

F.4

Flight Test Support en Certification Support
Kennispartners: Ministerie van Defensie, DLR, Pipistrel, Technobis
Relaties klanten en gebruikers: GKN Fokker, Ministerie van Defensie en EPAF landen, Ministeries Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie Van Economische Zaken En Klimaat, EASA, Bundeswehr, AeroDelft,
TU Delft
“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.
Door NLR ondersteunde (inter)nationale klanten vragen support om hun producten wereldwijd te certificeren.
Dit betreft zowel informatie over wat ze per autoriteit aan gegevens moeten aanleveren, alswel een stappenplan om complexe avionicasystemen in samenhang met een vliegtuig te certificeren.
De onderwerpen in 2022 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
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•

•

•
•

•

•
•

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;
Elektrische voortstuwing van fixed wing (scaled) RPAS: Bestaande fixed wing (scaled) RPAS systemen bevatten conventionele verbrandingsmotoren. Het vervangen van deze motoren door volledige elektrische voortstuwing verlangt onderzoek op dit gebied.
Testen van vliegtuigen waarvoor beperkte informatie beschikbaar is: Dit vooral gericht op het testen van
vliegtuigen die bij Defensie operationeel worden. De behoefte aan harde meetgegevens van de platforms
blijft echter onverminderd aanwezig, maar de integratie van mee 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 allinclusive meetsuite. De ontwikkeling van nieuwe meetmethoden en technieken om bovengenoemde gebieden te bedienen.
Vliegproeven ten behoeve van all electric aircraft: In het kader van het NLR elektrisch vliegen-programma
wordt gewerkt aan het instrumenteren van de pipistrel op basis van de resultaten van 2021.
Certificatie-aspecten electric propulsion: Om kennis op te bouwen op het gebied van certificatie van vliegtuigen met electric propulsion werkt NLR samen met kennispartner AeroDelft, een studententeam van de TU
Delft dat bezig is met de ontwikkeling van een vloeibaar waterstof aangedreven vliegtuig. Om dit doel te bereiken worden in parallele trajecten een onbemand, geschaald prototype en een bemand vliegtuig ontwikkeld, welke ieder unieke certificatie uitdagingen meebrengen.
Uitbreiding van de NLR designorganisatie (RADO) voor elektrisch vliegen: NLR wil de Pipistrel Velis via de
RADO voor meer experimenten kunnen wijzigen. Een voorbeeld is het met Technobis glasvezels meten van
vervorming van de kunststof vleugel. 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.
ASTC Data Processing Tool (ADAPT): In 2022 zal de applicatie verder worden uitgebreid voor het verwerken
meerdere input formaten, waaronder het verwerken van Pipistrel data.
Toepasbaarheid van ‘Design and Analysis of Experiments’ voor Flight test doeleinden: ‘Design and Analysis of
Experiments’ methodiek met bijbehorende Design Expert software wordt door verschillende onderzoeksinstituten wereldwijd succesvol toegepast voor het uitvoeren van experimenten. Onderzocht zal worden of
deze methodiek toepasbaar is op een het inrichten en uitvoeren van vliegproef programma’s, waardoor deze
mogelijk sneller en efficiënter ingericht kunnen worden.

Resultaten 2021
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Certificatie-aspecten electric propulsion: Requirements en Means of Compliance opgesteld
voor geschaald prototype en full-scale vliegtuig, inclusief uitgebreide veiligheidsanalyse van de
waterstof systemen. Productie van prototype voltooid, grondtesten van de H2 brandstofcel
uitgevoerd en bouw van full-scale vliegtuig gestart.
Uitbreiding van de NLR designorganisatie (RADO) voor elektrisch vliegen: Voor het onderbrengen van de Pipistrel in de bestaande NLR luchtwaardigheidsorganisaties is gekeken welke
kennis op het gebied van regelgeving en producteigenschappen benodigd is om cfm de werkwijze voor de NLR Citation zelfstandig wijzigingen te kunnen aanbrengen en goed te keuren.
Hiervoor is gekeken welk trainingsmateriaal voorhanden is om engineers te familiariseren met
het vliegtuig, en in hoever de Certificatiebasis afwijkt van de basis zoals bekend voor de Citation.
AeroDelft: Het dreamteam van AeroDelft heeft op het NLR Drone Centre diverse experimenten uitgevoerd met hun elektrisch aangedreven schaalmodel. In 2022 is de planning om met
een gas waterstof uitvoering te gaan testen.
Vliegproeven ten behoeve van all electric aircraft: De Pipistrel Velis is toegevoegd aan de NLR
vloot. Dit vliegtuig is een volledig elektrisch vliegtuig. Er is een inventarisatie gemaakt van de
mogelijkheden voor Flight Test Instrumentation (FTI) in het Pipistrel PH-NLX research vliegtuig, gericht op onderzoek ter verbetering van de “endurance”. In deze inventarisatie zijn mogelijkheden beschreven voor dataregistratie, gebruikmakend van in het vliegtuig aanwezig databussen.
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Van deze databussen is een beschrijving van de daarop aanwezige parameters gemaakt. Deze
beschrijving is geen onderdeel van de standaard beschikbare vliegtuigdocumentatie en is door
experiment en bestudering van verschillende externe documentatiebronnen tot stand gekomen. Tevens was het voor deze activiteit nodig om algemene kennis op te doen over de Controller Aera Network (CAN) databus.
Op basis van deze beschrijving is een prototype dataverwerkingsprogramma geschreven voor
de data geregistreerd met de in het vliegtuig aanwezige flight data recorder.
ASTC Data Processing Tool (ADAPT): In 2021 is binnen de afdeling ASTC een applicatie ontwikkeld voor de dataverwerking van opgenomen vliegproefdata. Voorheen werd hiervoor gebruik gemaakt van dure commerciële softwarepakketten, waarbij bij klachten en/of vragen de
ondersteuning vanuit de leverancier nogal eens te wensen overliet. Met de in-house ontwikkelde ADAPT software heeft de afdeling het verwerken van data volledig in eigen beheer.
ADAPT is in 2021 gebruikt voor het verwerken van meetgegevens van de PH LAB, van NOVAIR
en bij de verwerking van vliegproefdata voor Defensie.
Naast het verwerken van data is er ook een eerste aanzet tot het realtime presenteren van de
opgenomen data gerealiseerd. Dit geeft de Flight Test Engineer (FTE) de mogelijkheid om tijdens het uitvoeren van de vliegproef te beoordelen of een test aan de criteria voldoet.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NLR-TR-2021-007 getiteld “Flight Test Instrumentation for Electrical Aircraft Research”
NLR-TR-2021-375 getiteld “Databus description for the Pipistrel PH-NLX”

F.5

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Advanced Data Methods for Improved Tiltrotor Test and Design (ADMITTED)
Kennispartners: TXT e-solutions, SUPSI
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo
Binnen ADMITTED worden nieuwe flight data analyse methoden ontwikkeld voor de Next-Generation Civil Tiltrotor (NGCTR) demonstator, door middel van big data, machine learning en AI toepassingen.
Met deze nieuwe methoden kunnen grote data sets efficiënt worden geanalyseerd aan de hand van nieuwe algoritmes die worden geïmplementeerd. De bijdrage in 2021 bestaat uit het uitwerken van verschillende karakteristieke flight test manoeuvres, profielen en scenario’s en de Parameter IDentificatie (PID) die erbij hoort. Daarnaast wordt er gekeken naar failure modes/condities van het airframen en de meta data (flight test cards, briefingverslagen, meteo, etc.).

Resultaten 2021

Werken aan het ADMITTED project is de prioriteiten bescheiden gebleven. In 2022 zal dit ingehaald worden.

Knelpunten

Toegang tot flight test data middels special hiervoor geconfigureerde laptop heetf de nodige
aandacht gevraagd.

Algemene Publicaties

-

F.6

Horizon 2020 / Clean Sky 2-project: Innovative movables for fuel reduction of next generation high speed aircraft (MANTA) (2015-2023)
Kennispartners: TU Delft, Fokker Aerostructures
Relaties klanten en gebruikers: Airbus
Binnen het EU project Manta wordt een winglet ontwikkeld met morphing tab waarvoor ASTC gaat bijdragen
aan de ontwikkeling van het actuation systeem.
Omschrijving: Binnen Manta wordt beoogd het morphing concept de valideren middels een grondtest, waarvoor
een actuation systeem moet worden ontwikkeld. Het ontwerp, de ontwikkeling, testen en integratie van het actuator systeem bestaat uit de actuators zelf maar ook uit subsysteemoplossingen zoals: power, bekabeling,
structurele integratie en de aansturing. Naast de directe bijdrage aan Manta wordt kennis opgedaan binnen de
ontwikkeling van vliegtuigsystemen en dan met name m.b.t. actuators.
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Resultaten 2021

ASTC heeft door het wegvallen van de vraag in 2021 niet bijgedragen aan het MANTA project.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

F.7

Horizon 2020 (ADACORSA) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.21)

F.8

Horizon 2020 / MG1-12 (ASSURED UAM) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.9)

F.9

Horizon 2020 / AW Drones (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.25)

F.10 Stand Alone Sensor Capability (SAS)
Kennispartners: Universiteiten, Curtiss Wright, SAFRAN, DTS
Relaties klanten en gebruikers: Luchtmacht, Marine, NLR-drones, KLM
Vanuit de afdelingen ASTC en AVGS zijn vanuit hun hoofd vak/kennisgebieden (Structural Integrity en Maintenance technologie / Flight testing) is een directe behoefte om gebruik te kunnen maken van Stand Alone Systems. Deze behoefte is sterk gekoppeld aan de behoeftes bij beoogde klanten en gebruikers als luchtmacht en
KLM.
Resultaten 2021

Op het gebied van stand alone data acquisitie is in 2021, in combinatie met het DMO demonstrator porject NGFTS, een 4 kanaals baterijgevoed systeem ontwikkeld. Dit systeem kan stand
alone functioneren of in een draadloos netwerk. Voor 2021 betreft het een laag TRL ontwikkeling met demonstator doeleind. Eind 2021 zijn gesprekken gestart met eventuele kennispartners voor het verder uitwerken van een dergelijk stand alone systeem.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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5.7 G - Defensiesystemen

Figuur 5.7.1 - Experimenten met vliegtuig zelfbescherming

5.7.1 Maatschappelijk context
De veiligheidssituatie wereldwijd (Midden Oosten, Balkan, Oekraïne, migrantencrises, MH-17 dossier) 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 en veilige 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/elektromagnetische oorlogsvoering ,
etc.).Daarbij is een steeds belangrijkere rol weggelegd voor het gezamenlijk vergaren, verwerken, analiseren en
verspreiden van informatie (Informatie Gestuurd Optreden) en joint opereren van een toenemend aantal krijgsmachtdomeinen
Defensie wil zowel smart user als smart specifyer / buyer zijn. 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. Om de Smart specifyer / buyer goed te kunnen invullen dienen ook de door
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fabrikanten gevolgde luchtwaardigheidsborgingsprocessen meegenomen te worden om te voldoen aan Nederlandse wet – en regelgeving.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

KIA Veiligheid (Alle MMIP’s)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP 89)

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 integratie met hardware-systemen (zoals DEAF) plaatsvinden; een zogenaamde hybride simulatieomgeving.
o Threat Reference Manual (TRM): De interactieve database voor Defensie waarin alle relevante dreigingssystemen, 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 mogelijkheid om vraagstukken op het gebied van Concept Development & Experimentation (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) onderzoeksinstituten, 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.
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o Plasma: Plasma heeft effect 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.
•

Elektronische oorlogsvoering (AS.1.F);
o DRFM-based Electronic Attack test Facility (DEAF): Dit onderzoek is bedoeld om de kennis op te bouwen
om Defensie op het gebied van geavanceerde digitale radar stoorzenders, - waarschuwingssensoren en technologie te blijven ondersteunen bij haar operationele, technische en acquisitie vraagstukken. Speerpunt hierin is de doorontwikkeling van de testfaciliteit voor state-of-the-art tegenmaatregelen: DRFMbased Electronic Attack test Facility (DEAF).
o Low Observable (LO) onderzoek: Low observability is een belangrijke randvoorwaarde om 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 Electronic Warfare (EW): Cognitie in sensor en daaraan verbonden elektronische oorlogsvoering zit nog in een experimentele fase voor zowel het radio-frequency domein als het Electro-optische. De
ontwikkeling gaan snel en de verwachting is dat dit in de nabije toekomst intrede doet in operationele
scenario’s.
o Airborne experimental EW payloads: De inzet van RPAS systemen in de civiele en militaire wereld is een
feit. Inzet van experimentele en operationele EW systemen aan boord van drones is een multiplier voor
Defensie onder druk van schaarste (operationele platformen), maar kent nog vele uitdagingen. Dit onderzoek dient in kaart te brengen op welke wijze een DEAF payload geïntegreerd (technisch) en ingezet (regelgeving) kan worden op een fixed wing NLR drone.

•

Missieondersteuning (AS.1.G);
o Ontwikkeling van moderne ICT-methoden in MissiePlanning en Debrief (MPD); Technology watch: 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 Smart Planning & Debrief: Dit onderzoek is bedoeld om kennis op te bouwen over de toepassing van
kunstmatige intelligentie en geavanceerde GUI-technieken voor missieplannings- en debrieftoepassingen.
o Innovatieve concepten voor 5e 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 zogenoemde Informatie gestuurd Optreden (IGO).

•

Militaire luchtwaardigheid (AS.1.H);

o Teneinde Defensie blijvend te kunnen ondersteunen bij certificatie van systemen en modificaties onderzoekt NLR de mogelijkheid en bereidheid bij IL&T en de MLA om een gecombineerde
Civiel/Militaire Design Organisation Approval te verkrijgen teneinde zelfstandig ontwerppakketten te maken en goed te keuren voor defensietoestelllen, zoals nu ook al gebeurd voor NLR’s
eigen vliegtuig.
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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.

5.7.4 Onderzoeksprojecten
G.1

Weapon Engagement Simulation Tool (WEST)

2018 - 2021

Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV, NATO
• 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. Ook zal de WEST functionaliteit worden uitgebreid om
het gebruik van datalink systemen te kunnen modelleren. Diverse specifieke relevante platform, wapen, sensor
en interactiesystemen zullen worden gemodelleerd en toegevoegd aan de WEST modelbibliotheek. Het ‘high
fidelity’ Electronic Warfare Framework zal hiertoe worden uitgebreid met nieuwe sensor en effector systemen.
Verder zal WEST worden uitgebreid met een Electro-Optische (EO) scene generation om Imaging sensoren in
het Electro-Optische en Infrarood spectrum te kunnen simuleren. De simulatieomgeving zal verder worden uitgebreid om constellaties van satellieten, ballistische raketten en andere objecten buiten de aardatmosfeer te
kunnen simuleren. Daarnaast zal de algehele software architectuur worden gemoderniseerd om het ontwikkelproces sneller, robuuster en toekomstbestendig te maken. Naast gebruik binnen de WEST simulatie- en analyseomgeving zullen diverse WEST modellen ook worden geïntegreerd in o.a. het NLR Battlelab Cerebro en evt.
het CLSK Battlelab CABL.
Resultaten 2021

In 2021 is een nieuwe release van WEST (7.0) uitgebracht waarin de uitbreidingen en verbeteringen van de voorgaande periode zijn geconsolideerd. Deze nieuwe versie bevat onder andere nieuwe algoritmes voor de control en guidance gericht op onderschepping van TBMs. Tevens is een nieuwe API (Application Program Interface) ontwikkeld voor het uitvoeren van
Monte-Carlo analyses en batch runs binnen de WEST omgeving. Verder bevat deze release
nieuwe zwaartekracht en atmosferische modellen die een groter geldigheidsbereik hebben ter
ondersteuning van analyses m.b.t. exoatmosferische systemen. Daarnaast zijn diverse nieuwe
systemen, platformen en sensoren aan de WEST modelbibliotheek toegevoegd.
In de software architectuur van WEST zijn wijzigingen doorgevoerd zodat WEST modellen
makkelijker gebruikt kunnen worden in een Battlelab omgeving, en met name Cerebro. Verder is de WEST ontwikkelomgeving is vernieuwd, waarbij er een splitsing is gemaak tussen het
gerubriceerde en ongerubriceerde deel. Hierdoor het nu mogelijk is om een deel van de software te ontwikkelen losstaand van het gerubriceerde netwerk. Deze nieuwe ontwikkelomgeving maakt gebruik van een unit-test suite in combinatie met Continuous Integration om het
ontwikkelproces te versnellen zonder verlies van kwaliteit.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

G.2

177

Threat Reference Manual (TRM)

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

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 TRM om deze ‘paars’ (Defensie-breed) in te kunnen zetten. De user interface en database worden hiertoe vernieuwd en geschikt gemaakt voor de eisen van dit netwerk en de nieuwste wensen van de eindgebruikers. 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.
Daarnaast het verder ontwikkelen van synchronisatiesoftware die zorgt dat basisinformatie van dreigingen uit
andere databases van Defensie ook in de TRM database gebruikt kan worden. Daarmee wordt beter gewaarborgd dat TRM de meest complete en nieuwste data toont.
Resultaten 2021

In 2021 is de focus vooral gericht op het voorbereiden op het TRM 2.0 traject, waar de TRM in
een gedeelde omgeving (dus alle onderdelen Defensie, NLR en eventuele andere partners) zal
gaan opereren. Hiertoe is een nieuw concept van de front-end ontwikkeld datgebruik maakt
van nieuwe inzichten voor een user interface. Parallel hieraan is een nieuwe database structuur met SQL Server ontwikkeld die aan de nieuwe demo-front end gekoppeld is als testbare
omgeving. Deze nieuwe SQL sever database met front-end is in het voorjaar van 2021 op een
geclassificeerd netwerk bij Defensie getest. Deze test was succesvol. Tenslotte is software ontwikkeld voor synchronisatie.Hiermee is het nu mogelijk om op een robuuste wijze data die is
ingevoerd in twee separate TRM databases te vergelijken en de data te synchroniserem.

Knelpunten

Bij aanvang van het traject was er onduidelijkheid over dede toegestane software op Defensie
netwerken. Inmiddels is meer duidelijkheid verkregen, wat eventuele vertraging heeft voorkomen op dit aspect bij de invoer van TRM 2.0

Algemene Publicaties

-

G.3

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
CLSK-behoefte en zal tevens dienen als voorportaal van het CLSK Battlelab CABL. Bovendien kan een Battlelab
gebruikt worden door andere gebruikers, zoals buitenlandse partijen, bedrijven en civiele veiligheidsinstanties.
In 2021 worden er een aantal Use Cases uitgewerkt. CEREBRO is onderdeel van Informatie Gestuurd Optreden
(IGO); 1 van de 18 NLR strategische ambities

Resultaten 2021

In 2021 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een Battlelab Use Case. Dit betreft een
vijandige Surface-to-Air (S/A) batterij, bestaande uit een search radar, een tracking radar en
missile launchers, gebruikmakend van de WEST modellen. In de WEST simulatieomgeving worden tevens de luchtdoelen gegenereerd waar de S/A op gaat reageren. Er zijn aanpassingen
gedaan zodat in een battlelab-omgeving de S/A batterij kan reageren op extern gegenereerde
dreigingen, die door DIS verzonden worden.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

G.4

Counter drones (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.10)

G.5

Technology Watch
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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 2021

Bijgedragen aan een literatuurstudie over nucleaire voortstuwing van hypersone wapens, gerapporteerd in NLR-CR-2021-20-PT-1-RevEd-1.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NLR-CR-2021-20-PT-1-RevEd-1.

G.6

DRFM-based Electronic Attack test Facility (DEAF)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV, NATO, Thales Nederland B.V.
Speerpunt hierin is de ontwikkeling van een testfaciliteit voor state-of-the-art tegenmaatregelen in het licht van
veranderende operationele behoeftes en ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van acquisities. DRFM-based Electronic Attack test Facility (DEAF) heeft hierin zijn waarde al bewezen. Om de nieuwe toepassingsmogelijkheden voor Defensie voor te zijn blijft er behoefte aan kennisopbouw op diverse (fundamentele) gebieden
en ook de allernieuwste technische snufjes. Zo doet de RFSoC (Radio Frequency on a Chip) technologie zijn
commerciële intrede en wordt als derde generatie in DEAF gepast. In 2020 is een start gemaakt met de verkenning en integratie en dient in 2021 de bijbehorende RF front-end te worden aangepast. Daarbij worden nieuwe
onderzoekstoepassingen onderzocht en de mogelijkheid van parallelle architecturen daarin verkend en aangewend.

Resultaten 2021

Onderzoek naar de toepassing van RFSoC (Radio Frequente Systems on a Chip) is in 2021 opgevolgd met onderzoek naar de RF front end voor het ontvangen, verwerken en zenden van
de digitaal gemoduleerde elektromagnetische (stoor) signalen met minder neveneffecten en
op een eenvoudigere wijze (componenten). Verschillende architecturen en concepten zijn de
revue gepasseerd en zijn ook via internationale kennisuitwisseling verder uitgewerkt: digitaal
samplen in de 2e Nyquist zone en de inzet van combinatie van analoog reële mixer met een
digitale I/Q mixer. Het resultaat is een minder vervormd signaal, een eenvoudiger ontwerp,
maar mogelijk signaal en bandbreedte verlies. Dit laatste is relatief door de snelle ontwikkeling in analoog-digitaal conversie technologie (ADC/DAC). De RF front end is ontworpen, maar
zal in 2022 worden gerealiseerd (ingezet).

Figuur 5.7.2 - RF front end
De overgang naar RFSoC gaat gepaard met het ontwikkelen van een nieuwe programmeer
toolset en procedures ten behoeve van gebruik in projecten, waarbij een aantal bestaande
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functies en modellen van de 2e generatie DEAF geporteerd zijn naar de nieuwe module.
Voorts zijn een aantal demo’s voor Defensie ondersteund.
Knelpunten

De hardware is gebaseerd op COTS (evaluatie) technologie en is daardoor toegankelijk en bestaan diverse online ontwikkel fora. Echter, de hardware ligt vast en bepaalt in grote mate de
RF bandbreedte, data opslag/management en modulatie ruimte (bijv. de Field Programmable
Gate Array grootte) en daarmee de scope van (voorziene) toepassingen. De digitale techniek
van zowel toepassing (radar) als DEAF schrijdt voort en zal bovenstaande cycli vereisen om in
toekomstige behoeftes te kunnen blijven voorzien.

Algemene Publicaties

-

G.7

Low Observable (LO)-onderzoek (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.16)

G.8

Cognitive Electronic Warfare (EW)
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO
Cognitie in sensor en daaraan verbonden elektronische oorlogsvoering zit nog in een experimentele fase voor
zowel het radio-frequency domein als het Electro-Optische (EO). De ontwikkeling gaan echter snel en de verwachting is dat deze technologie in de nabije toekomst intrede doet in operationele scenario’s. In 2020 is een
eerste (simpel) software model van een cognitieve radar gemaakt. 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 EO tegenmaatregelen en toepassingen in modellen. Daartoe zal ook voor de koppeling met hardware gemaakt worden (hardware in de loop).

Resultaten 2021

In onderzoek naar cognitive radar is het bestaande cognitive radar simulatie model gekoppeld
aan hardware waarop in realtime de signal processing uitgevoerd wordt. Het congnitieve gedrag is in het simulatiemodel ingevoerd waarbij verschillende radar parameters cognitief aangepast zijn aan de gedetecteerde parameters van het doel. Een uitgebreidere toepassing van
cognitieve radar in de praktijk dient verder onderzocht te worden.
In onderzoek naar cognitive ESM is een techwatch document gestart met een overzicht van
commerciële cognitieve ESM-systemen. Dit document dient ook als literatuuroverzicht en er
worden verschillende machine learning en neurale netwerk methodes toegelicht die toegepast kunnen worden in de ESM signaal verwerkings keten. Doel is om een starre database
meer dynamisch te maken. Eén van de methodes waar naar gekeken wordt, is de PRI type
classificatie met een neuraal netwerk.
Om de mogelijkheden van machine learning voor PRI herkenning te onderzoeken, is een neuraal netwerk classifier opgezet en getraind om verschillende PRI modulatie types te herkennen. De puls treinen zijn gegenereerd met een eerder geprogrammeerde radar puls PRI modulator tool. De resultaten zijn in de techwatch toegelicht. Cognitief ESM onderzoek vindt
plaats in nauwe samenwerking met het Joint EOV kennisopbouwprogramma.

Knelpunten

In de communities die zich bezig houden met adaptive radar is nog discussie over toepassing
ervan en verschil met adaptive radar.

Algemene Publicaties

-

G.9
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G.10

Ontwikkeling van moderne ICT-methoden in MissiePlanning en Debrief (MPD) (zie sectie 1 - Strategische
Ambities, project SA15.5)

G.11

Smart Planning & Debrief (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA15.5)

G.12

Plasma
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
Er is behoefte aan fundamentele kennis van plasma’s. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar plasma
aerodynamics, plasma stealth, plasma antennas, plasma assisted combustion. In 2020 is er onderzoek gedaan
naar effect van homogene plasma’s op de signatuur door gebruik te maken van bestaande rekenmethodieken.
Echter, homogene plasma’s komen in de praktijk nauwelijks voor. In 2021 zal onderzoek verricht worden naar
de mogelijkheden om bestaande rekenmethodieken aan te passen naar niet-homogene plasma’s.

Resultaten 2021

Plasma is een niet-homogeen materiaal. Daarom moet voor de simulatie van de radarsignatuur van plasma rond een target de rekenmethode SHAKO worden uitgebreid met een zogenaamde volume-solver die het heterogene karakter van plasma correct representeert. Hiermee is in 2021 een start gemaakt. De basis voor deze uitbreiding is een volumesolver uit een
eerder project.

Knelpunten

Integratie volume methode is een grote inspanning. Invoer voor RCS berekeningen aan plasma
is het plasma zelf, dat uit CFD berekeningen moet komen. De ontwikkeling daarvan moet ook
nog gedaan worden

Algemene Publicaties

-

G.13

Informatie Gestuurd Optreden & C2 systemen (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA15.4)

G.14

Airborne experimental EW payloads
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV, NATO, Thales Nederland B.V.
In 2019 is met de verkregen DEAF kennis een lichtgewicht EW payload gebouwd die kan worden ingezet onder
een drone (NLR octocopter). Om de experimentele envelope van deze combinatie en daarmee operationeel
realisme te vergroten is de inzet op een fixed wing drone een meerwaarde in lopende en verwachte onderzoeksopdrachten. Hiertoe dienen belemmeringen op het technische vlak, maar ook op het gebied van regelgeving en praktisch opereren in kaart te worden gebracht. De inzet hier is het integreren en kunnen opereren van
een DEAF payload op een fixed wing NLR drone.

Resultaten 2021

Op basis van toepassingsmogelijkheden voor Defensie (en Thales Nederland B.V.) zijn eisen
aan een fixed wing onbemand platform (FWUAV) opgesteld en potentiele vlieggebieden geidentificeerd. Daarbij is een stappenplan uitgewerkt om van een kleine drone tot een meer
volwassen (en potentieel commercieel) platform te komen, inclusief SWaP kenmerken, functies en hulpmiddelen. Tevens zijn potentiele (commerciële) platformen gecategoriseerd in termen van snelheid en endurance en op basis van klasse en luchtruimgebruik governance risk
control (GRC) aspecten en specific assurance en integrity levels (SIAL) in kaart gebracht voor
o.a. BVLOS (beyond visual line of sight) operaties en daarmee operation safety objectives
(OSO). Het onderzoek heeft geleid tot een toegenomen inzicht in voorwaarden, (on)mogelijkheden en (technische) eisen aan een FWUAV voor Electronic Attack.

Knelpunten

Het gebruik van (geschaalde) drones voor Defensie onderzoek binnen het nationale luchtruim
is een uitdaging. Er is inzicht in de stappen die moeten worden genomen, maar die stappen
vergen compliance met nog in ontwikkeling zijnde regelgeving.

181

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Algemene Publicaties
G.15

-

C5ISR Techwatch
Kennispartners: Universiteiten en Hogescholen
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
Dit betreft het uitvoeren van een techwatch t.b.v. C5ISR thema’s zoals informatie management, sensorketens,
space domain awareness, cyber en Command & Control. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met universiteiten en hogescholen voor begeleiding studenten (stagiaires en afstudeerders). Deze activiteit heeft een
sterke relatie met activiteiten onder 5.8.

Resultaten 2021

In et kader van AI beeld detectie technieken isnadere kennis opgebouwd in het gebruik van
CNNs voor het detecteren van schepen in optische en SAR satellietbeelden. Hierbij is in het
bijzonder aandacht besteed aan verschillende ruimtelijke resoluties 0.5 to 30m.
Ik het kader van systeem architecturen is er gewerkt aan het meer generiek maken van de basis systeem architectuur voor het automatisch uitvoeren van aardobservatie workflows in het
kader van monitoring toepassingen (zoeken, voorbewerken, detecteren, analysern, normaal
patroon en anomalie bepaling, beschikbaar maken).

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

5.8 H - Ruimtevaartsystemen

Figruur 5.8.1 - Een deel van onze 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.
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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 essentiële capaciteit is om de veiligheid in de ruimte en de huidige levensstandaard te waarborgen.
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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 3, 4, 5, 6)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 4, 41, 48, 49)

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
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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 2021 uit volgende deelprogramma’s voor kennisopbouw (gerelateerde technologieprojecten vallen buiten de scope van dit document):
•

Programma “Ruimtevaartsleuteltechnologie” ten behoeve van Topsector HTSM. Dit deelprogramma staat
beschreven in dit kennisplan onder sectie 2.2.

•

Programma “Veiligheid in en vanuit de ruimte” ten behoeve van de Topsector HTMS. Dit deelprogramma
staat beschreven in dit kennisplan onder 2.3.

•

Programma “Satellietnavigatie en ruimtevaart” ten behoeve van thema Logistiek en Mobiliteit. Dit deelprogramma staat beschreven in dit kennisplan onder 3.6.

•

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

•

Programma “Militair gebruik van de Ruimte” in opdracht van het Ministerie van Defensie. NLR leidt dit programma en werkt daarin samen met TNO. Dit deelprogramma staat beschreven in dit kennisplan onder 4.5.

•

Programma “Sensing in a Networked Environment” in opdracht van het Ministerie van Defensie. 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 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 2021 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.
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

Situational prediction d.m.v. reasoning technieken
Kennispartners:
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
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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. Kennisopbouw hiervoor wordt gerealiseerd en ingezet tijdens
militaire oefeningen in samenwerking binnen de Responsive Space Capabilities (RSC) MoU.
Resultaten 2021

-

Knelpunten

Voor dit project was in 2021 geen budget beschikbaar.

Algemene Publicaties

-

H.2

ESM processing
Kennispartners: TNO, FFI-Noorwegen
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
Dit betreft analyse technieken voor het detecteren, geolocatie, 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. Hierbij wordt ook gewerkt aan ESM processing technieken voor de opvolger van
BRIK-II, de Binational Radiofrequency Observing Satellites missie in het MiliSpace-2 project in samenwerking met
FFI in Noorwegen.

Resultaten 2021

Gedurende het jaar 2021 is toegeleefd naar de lancering van de BRIK-II wat heeft geleid to
vergaarde kennis omtrent kalibratie en validatie van flight hardware en de invloed hiervan op
de ESM keten. Om de ESM data te kunnen verwerken is een software applicatie ontwikkeld
welke gevalideerd is voor geolocatie en in de grondslag voor classificatie. Aan de hand van de
eerste data van de BRIK-II satelliet, zijn stappen gezet in het werken van ESM data. In kader
van het MillSpace-2 project is er ondersteuning geboden aan het consortium (TNO,FFI) voor
de ESM processing keten van data afkomstig van de twee satellieten.

Knelpunten

Verdere ontwikkeling van (AI) algoritmes en validatie van de software tool heeft als vereiste
een grote set gemeten data in plaats van simulatie data. Door uitstel van de BRIK-II lancering
heeft dit langer op zich laten wachten en zal er volgend jaar een verdere slag geslagen kunnen
worden op het gebied van classificatie en identificatie.

Algemene Publicaties

-

H.3

ISR informatie management
Kennispartners:
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
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. Naast snelle toegang tot ruwe (actuele en historische) data en de benodigde analyse technieken wordt ook aandacht gegeven aan de organisatie van de diverse
informatiestromen inclusief mogelijkerwijs het aansturen van de diverse middelen (sensoren, verwerkingscapaciteit en de gecontroleerde distributie van informatie via push en pull mechanismes).

Resultaten 2021
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In onderzoek naar data analyse omgeving voor informatiemanagement, is een concept studie
afgerond waarbij de toepassing van een multimodal data analyse omgeving toegepast is op
een use-case. De use-case bestudeerde de relatie tussen economische ontwikkelingen en COVID-19. Om het karakter van de multimodal database te kunnen bestuderen werden verschillende soorten van data meegenomen, zoals satelliet beelden van scheepsbewegingen in Rotterdam, economische data bronnen van het CBS en allerlei COVID-19 data.
Voor een efficiënt informatiemanagement is echter meer vereist dan alleen een multimodal
database. Voor analyse van relaties en patronen zijn geavanceerde algoritmen nodig die veelal
rekenintensief van aard zijn, en gebruik maken van schaarse hardware zoals grafische
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rekenprocessoren. Het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen op dit gebied,
zoals containerization, wordt verkend binnen het programma Opkomende Technologieën.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

H.4

ISR Cyber protection
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
Dit betreft kennisopbouw voor cyber risico’s en bijbehorende mitigatie-oplossingen tijdens de operatie van eigen kleine satellietsystemen. Het draagt bij aan de bescherming van de eigen ruimtevaartinfrastructuur m.b.t.
de projecten BRIK-II en MilSpace-2.

Resultaten 2021

Binnen de ruimtevaart is momenteel veel aandacht voor cyber security. Dit betreft oplossingen aan boord van satellieten, oplossingen voor platform en payload managementsystemen
op de grond, en zeker ook de effectieve beveiliging van air-ground communicatie. In 2021 is
gekeken naar de state-of-the-art van dit soort oplossingen voor zowel de civiele als militaire
ruimtevaartsystemen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

H.5

GNSS Interference detection through aerospace
Kennispartners: Universiteiten
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Agentschap Telecom, autonoom
vervoer
Dit betreft kennisopbouw voor GNSS interferentie detectie, lokalisatie en mitigatie door de inzet van aerospace
systemen, zoals RPAS en kleine satellieten. Het aanwezig zijn van GNSS interferentie (zoals jamming, spoofing
maar ook interferentie door de tv/radio broadcast) vermindert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van positie- en tijdsbepaling en beperkt de mogelijkheden voor het autonoom en veilig navigeren. Kennisopbouw over
dit onderwerp wordt dan ook gezien als een belangrijke enabler voor autonoom vervoer op de grond als in lower airspace. Zo kan informatie over GNSS interferentie bijvoorbeeld input leveren aan 3D omgevingsmodellen
die gebruikt worden voor autonome navigatie. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met universiteiten en
initiatieven zoals het AI-lab voor autonoom vervoer (UvA).

Resultaten 2021

-

Knelpunten

Voor dit project was in 2021 geen budget beschikbaar.

Algemene Publicaties

-
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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 de inzetbaarheid van vliegtuigen te verhogen maken we gebruik 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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

Deel-KIA Circulaire Economie (MMIP’s 1E)

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 3, 4, 5, 6, 7)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 34, 41, 45, 48, 54)

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/Niet-Destructive Inspectie en SHM/Structural Health Monitoring). 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.
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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 om deze reden extra aandacht aan de invloed van slijtage
en corrosie op faalmodellen en kennis van het faalgedrag van hybride materialen. Ook is er aandacht voor de 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 aandacht aan digital twin ontwikkeling voor onderhoudsconcepten. Bij digital twin komen
immers alle bouwstenen bij 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 2021 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 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
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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.

5.9.3 Impact
Veiligheid
Door een groter voorspellend vermogen van het (faal)gedrag van componenten, systemen en materialen werkt
NLR naar een situatie waarin onveilige situaties worden voorkomen. In plaats van achteraf de reden van falen te
achterhalen verhogen we de veiligheid door falen te voorkomen.
Economie
De onderhoudsefficiëntie neemt toe. Door toe te werken naar, waar mogelijk, een “just in time” logistiek concept
neemt de inzetbaarheid van de civiele en militaire systemen toe.
Duurzaamheid (energie) en Milieu (uitstoot)
Alternatieve voorstuwingsconcepten zijn nodig om de luchtvaart en transport als geheel duurzamer te maken en
de belasting op het milieu te veminderen. Innovatieve ontwerpmethoden maken nieuwe vliegtuigconfiguraties
mogelijk en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO 2 & NOX en van geluidsoverlast. Dit dient een maatschappelijk belang. Het is belangrijk hierbij dat de kosten over de gehele levenscyclus
blijvend worden verlaagd. Dit dient een economisch belang.

5.9.4 Onderzoeksprojecten
I.1

EU project TRANSCEND: Alternative energy sources and novel propulsion technologies (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.5)

I.2

EU project ATILLA: Tilt rotor whirl flutter experimental investigation and assessment
Kennispartners: Polimi
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo
Het genereren van een statisch en dynamisch FE model van de hele testopstelling. Dit model moet worden gecondenseerd in een balken en puntmassa model voor integratie in het rotordynamics simulatie progamma
Flightlab. daarin kunnen de whirl flutterberekeningen met instationaire aerodynamische load bijdragen worden
uitgevoerd.
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Het structureel dynamisch model wordt opgezet, gebaseerd op CAD data van NLR en een referentie model van
Leonardo. 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 2021

Voor het door Leonardo gewenste whirl flutter gedrag moet nog extra werk worden verricht.
Er moet een gedetailleerd dynamisch model van het ontwerp worden afgeleid uit de CAD geometrie. Voor de flutterberekeningen wordt nu alleen een simpel balkenmodel gebruikt. De
complexiteit van de constructie vereist echter een verificatie met gedetailllerdere modellen
op basis van het CAD model.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Er is een abstract voor een paper voor de IFAD conferentie in 2022 ingediend.

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 interne schade tot gevolg hebben.
Als onderdeel van virtual manufacturing wordt een design methode nagestreefd die schades in dikke laminaten
kan voorkomen. Het simulatiemodel zal worden gedetailleerd en getuned op basis van testdata.

Resultaten 2021

Het simulatiemodel van een dik composietonderdeel is verder gedetailleerd en getuned op
basis van testdata. Een onderzoek is gedaan om door middel van aanpassing van de cure cycle
(temperatuur over tijd) de interne spanningen te reduceren. Daartoe is ook het materiaalmodel verder geupdate.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.4

Virtual manufacturing voor composieten en 3D printed metals (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project
SA02.1)

I.5

PhD project: Topology-optimization of thermo-mechanical systems
Kennispartners: 3mE, TU-Delft
Relaties klanten en gebruikers: Prodrive technologies
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 2021

Na een uitnodiging van “the journal on Structural and Multidisciplinary Optimization” (SMO)
om te publiceren over de vloeistof optimalisatie technieken is begonnen aan een paper die
voor eind februari 2022 zal worden ingezonden.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.6

Advanced composite airframe for hybrid electric propulsion aircraft (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.09)

I.7

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 'Space Allocation Volume'. Dit tool is goed ontvangen
bij de industrie. Diverse constraints zijn reeds geïmplementeerd zoals een vorm van minimale buigstraal. De
modellering van de routing van aftakkende kabelbomen in fuselages in plaats van individuele kabels zal worden
beschouwd. Verder zal worden gekeken naar een manier om user-defined constraints toe te staan.

Resultaten 2021

Er is gekeken naar mogelijkheden om in plaats van losse kabels, kabelbundels te routeren.
Daartoe is een inventarisatie gedaan van algoritmes voor zogeheten Steiner graphs; dit lijkt
het aangewezen startpunt voor bundels. Een aandachtspunt zal in de verder analyse de berekeningssnelheid zijn.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.8

Kennisopbouw ESA SMP-2 standaard en MOSAIC
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Airbus Defence and Space Netherlands, ESA/ESTEC, Spacebel.
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 2021

Update van de MOSAIC tool en documentatie van de wijzigingen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.9

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.
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In het EU project Advanced Data Methods for Improved Tiltrotor Test and Design (ADMITTED) worden vluchtgegevens van helikopters 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 inmiddels opgebouwde platform (HW en SW) zal worden gebruikt om nieuwe AI methoden te ontwikkelen voor testvluchtdata.
Resultaten 2021

Voor het herkennen van manouvers en het voorspellen van (semi-statische) vleugelbelastingen uit de vluchtdata zijn de eerste AI modellen ontwikkeld. Deze modellen worden in 2022
verder geüpdatet. Op het gebied dynamische load voorspelling zijn de eerste stappen gezet
op het gebied van data reductie ten behoeve van de input voor een voorspellend model. De
focus heeft daar gelegen op frequentie gebaseerde reductie.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.10

Marsrover/drone concept studie: 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 2021

-

Knelpunten

Dit project is door capaciteitsgebrek niet uitgevoerd.

Algemene Publicaties

-

I.11

Digital Twin methodologieën voor de pilot plant
Kennispartners: NHL-Stenden, TU Eindhoven
Relaties klanten en gebruikers: GKN/Fokker Technologies, Boikon, Philips, Reeden en Unit040/Prespective
Een “Digital Twin” is een actuele en accurate digitale kopie van een fysiek systeem of proces. 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, bijgestuurd en geoptimaliseerd, 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 de real-time koppeling tussen het fysieke systeem of proces en de digital twin,
het “real-time” gedrag van de digital twin, de praktische en laagdrempelige inzet en de mogelijkheden voor geautomatiseerde aansturing door de digital twin.
Er zal in het bijzonder kennis worden opgebouwd voor de praktische realisatie en toepassing van digital twins
voor fabricage (Pilot Plant). Het accent hierbij ligt op het real-time gedrag van de digital twin: het verkrijgen van
(nagenoeg) instantane resultaten en voorspellingen met behulp van actuele invoer. Snelle maar toch ook accurate simulaties zijn van belang voor processen met korte tijdschalen en vormen de basis van het actueel en accuraat zijn van een digital twin. Surrogate models en andere innovatieve methoden uit de genoemde gebieden
dragen bij aan korte responstijden.
De resultaten die worden behaald met het Nederlandse cluster, onder leiding van Philips, in het ITEA3/RVO project UPSIM zullen in de digital twin van de pilot plant worden geïntegreerd.
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Resultaten 2021

Presentatie ‘Ontwikkeling van een Real-time Digital Twin voor de Automated Composite Manufacturing Pilot Plant’, E. Baalbergen, J. de Marchi, EFRO project ‘Valorisatie Hightech Sector
Composieten Noord-Holland’ webinar 1 maart 2021.
Presentatie met bijbehorende video: ‘Developing Digital Twins for mastering and optimising
highly automated composites manufacturing processes, E. Baalbergen en T. Osinga, 9th International Symposium on Composites Manufacturing for high performance applications, 3-4 november 2021, Stade, Germany
Deelname aan het Mobiliteitsfonds in het kader van thermoplastisch lassen onder leiding van
AVST (2022-2025) . De opgebouwde kennis vanuit RTM digital twin is deels bepalend geweest
voor het succesvol binnenhalen van deze funding. Zodanig wordt ook de ervaring, en de ontwikkeling, die vanuit de RTM digital twin project voortvloeit, verder uitontwikkeld en toegepast binnen het thermoplastisch lassen project.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.12

A.I. voor de maak- en MRO-industrie (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.17)

I.13

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 2021

De simulatie omgeving voor drone surveillance is verder uitgebreid.
In samenhang met het project ADMITTED is onderzoek naar explainable en trustworthy AI opgestart.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.14

Cybersecurity in GARTEUR en NATO
Kennispartners: CIRA, ONERA, DLR, TNO, Nationaal Cyber Security Centrum, NATO
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie
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 2021
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In 2021 heeft NLR met de aviation security werkgroepen van Garteur en EREA verkend hoe
slimme algoritmen kunnen worden toegepast om verdachte cyber activiteit in vliegtuigsystemen te herkennen om vervolgens aanbevelingen te geven ter versterking van de cyber resilience van deze systemen. De resultaten van de werkzaamheden zijn relevant voor zowel Defensie als de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie, de drone gerelateerde industrie in
het bijzonder. De partners werken onder leiding van het NLR aan een Europees onderzoeksvoorstel om dit concept verder uit te werken, met Urban Air Mobility als beoogde toepassing.
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Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.15

Smart maintenance technologies & concepts (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.18)

I.16

Maintenance, Repair and Overhaul (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.19)

I.17

(Alternatieve) voorstuwing (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.10)

I.18

Laag TRL materiaalonderzoek t.b.v. faalmodellen (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.20)

I.19

PrimaVera (Predictive maintenance for Very effective asset management) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.21)

I.20

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.
Dit betreft een vijfjarig PPS project waarin verder onderzoek gedaan wordt naar levensduurvoorspellingen van
metalen constructiedelen in het short crack growth-regime. Hierbij is de microstructuur van groot belang, in
combinatie met probabilistics. De resultaten moeten aangeven waar de spreiding in vermoeiingsresultaten vandaan komt. Daarnaast wordt een nieuwe scheurgroeivergelijking gebruikt om een cycle-by-cycle scheurgroeimodel te maken. Een belangrijk onderdeel van het project is ook het vinden van fysische relaties tussen de mechanische eigenschappen van een materiaal, de vermoeiingseigenschappen en de scheurgroeieigenschappen.
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 2021
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In 2021 zijn er metingen gedaan om de invloed van compressie in een belastingswissel op de
scheurgroeisnelheid te bepalen. Hiervoor zijn een groot aantal testen gedaan op aluminium
legeringen 7075-T7351 en op Constellium materiaal 2098-T8. Daarnaast zijn er vermoeiingstesten gedaan op 7075-O, zodat de invloed van de warmtebehandeling op de vermoeiingseigenschappen kon worden bepaald. De vermoeiingskromme voor zacht gegloeid materiaal
bleek dezelfde richtingscoefficient (exponent) te hebben als die voor de T7351 warmtebehandeling. Ook bleek de levensduur van het zacht gegloeide materiaal zeer hoog te zijn bij een
spanning waarbij normaal gesproken overload optreedt (UTS) – zie onderstaande figuur.
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Figuur 5.9.2 – Vermoeiingsgegevens voor Aluminium 7075-O en -T7351
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Emiel A, The effect of crack length and maximum stress on the fatigue crack growth rates of
engineering alloys, International Journal of Fatigue (submitted in December 2021, will be published in 2022)

I.21

EU project PENELOPE: Closed-loop digital pipeline for manufacturing of large components
Kennispartners: TNO, TUD (incl. SAM|XL)
Relaties klanten en gebruikers: AIMEN, GKN Fokker, Airborne, KVE
Het maken van grote onderdelen van producten vereist de implementatie van een geïntegreerde automatiseringsmethodologie en holistisch data management om de benodigde precisie en klantoriëntatie te behalen met
gebruik van allerlei hulpmiddelen. Bij complexe grote onderdelen is er vaak sprake van samenbouw. De eerste
kennisvraag is: hoe kan de bouw en samenbouw van grote vezelversterkte composieten structuurdelen van
vliegtuigen efficiënt geautomatiseerd worden, profiterend van de (gelijktijdige) ontwikkeling van dergelijke automatisering in andere sectoren? Een belangrijk onderdeel van de productie is de niet-destructieve inspectie
van onderdelen. Allerlei inspectiegereedschappen voor composietproducten zijn al beschikbaar en kunnen
veelal automatisch inspectieresultaten, zoals scans, genereren. De tweede kennisvraag is: hoe kunnen de inspectieresultaten van deze tools automatisch verwerkt worden tot bruikbare informatie over de kwaliteit van
de producten (defecten, hun aard en hun karakteristieken), waardoor de industriële productie (Fokker, Airborne, KVE) effectief en efficiënt verbeterd kan worden?
In dit Factory of the Future project wordt in 2021 bijgedragen aan het realiseren van de digitale infrastructuur
die gebruikt gaat worden voor de industriële pilot lines, waaronder de pilot line van een grote thermoplastische
rompdeel van Fokker. Verder wordt gestart met onderzoek naar de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) om
data in het industriële maakproces realtime te vertalen naar verbeteringen in het maakproces en de digitale
twin daarvan. Het onderzoek richt zich daarbij in het bijzonder op de automatische verwerking van inspectiedata.

Resultaten 2021

Als deel van het werkplan in de luchvaart pilot line zijn met GKN Fokker en TNO het plan en de
eisen opgesteld voor de niet-destructieve inspectiemethoden die ontwikkeld gaan worden. De
te ontwikkelen inspectiemethoden zijn opgenomen in het digitale maakproces van de luchtvaart pilot line. Er is een aanzet gegeven aan de definitie van referentiepanelen voor vergelijking van de diverse niet-destructieve testmethoden van NLR en TNO.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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I.22

Professionalisering ICT Agile werkomgeving
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -In toenemende mate ontwikkelt NLR software van hogere TRL niveaus en verwachten opdrachtgevers dat de
software die NLR levert van een hoge kwaliteit is, gemaakt volgens kwaliteitsstandaarden en een moderne looken-feel heeft. Software is ook in toenemende mate geen one-off versie, maar men verwacht opeenvolgende
nieuwe versies op basis van nieuwe inzichten. 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 2019 en 2020 is ervaring opgedaan met de SCRUM methode, een manier van werken van een softwareontwikkelteam met vooraf vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden. Er zal een evaluatie worden uitgevoerd
om tot een ontwikkelmethode te komen die geschikt is voor NLR, zonder de rigide kanten van SCRUM en met
de flexibiliteit die NLR nodig heeft. Voor de totstandkoming van gebruikersschermen is de zogeheten UX-design
methode positief geëvalueerd. De resultaten zullen worden opgenomen in het software QA document van de
afdeling. In 2021 zal ook actief worden deelgenomen aan een NLR-breed initiatief voor ondersteuning van kwaliteitsoftwareontwikkeling.

Resultaten 2021

Evaluatieresultaten vanuit het genoemde TRL9-software-ontwikkelproject, ter opname in het
software-kwaliteitsdocument en als input voor het NLR-brede initiatief voor ondersteuning
van kwaliteitsoftwareontwikkeling.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.23

Quantum Wingbox Design Optimisation: Airbus Quantum Computing Challenge
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: Airbus, Embraer, Fokker, Saab, Ruag, Constellium en ministerie van Defensie.
Quantum computing heeft het potentieel om een paradigmaverschuiving teweeg te brengen, een die voor altijd
zou kunnen veranderen hoe vliegtuigen worden gebouwd en gevlogen. Airbus heeft een Quantum Computing
Challenge uitgeschreven waar een van de uitdagingen is om wingbox te ontwerpen via quantum algoritmen, als
een voorzichtige inventarisatie van (on)mogelijkheden.
De lucht- en ruimtevaartindustrie staat voor de continue uitdaging om multidisciplinair ontwerp te optimaliseren. Dat is het moment waarop ontwerpconfiguraties zoals airframe belastingen, massamodellering en structurele analyse gelijktijdig moeten worden berekend. Dit kan lange doorlooptijden van het ontwerp, ingewikkelde
processen en conservatieve beoordelingen veroorzaken. Quantum computing biedt een alternatief pad om een
bredere ontwerpruimte te verkennen door verschillende parameters tegelijkertijd te evalueren, waardoor de
structurele integriteit behouden blijft en het gewicht wordt geoptimaliseerd. Deze balans is vooral belangrijk bij
het ontwerp van de wingbox van vliegtuigen, waar gewichtsoptimalisatie de sleutel is tot lage bedrijfskosten en
een verminderde impact op het milieu.
De effort is vooral gericht op een analyse van de Airbus Computing Challenge.

Resultaten 2021

De Airbus Quantum Computing Challenge is afgerond. Door capaciteitsgebrek is een diepgaande analyse van de resultaten nog niet gedaan. Verwacht wordt dat dit onderwerp zal
worden voorgezet in het NLR Programma Opkomende Technologien.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

I.24

Multiphysics model of a battery package for thermal/electrical/mechanical analysis
Kennispartners: --
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Relaties klanten en gebruikers: -Batterijen kunnen een aanzienlijk gewicht toevoegen aan elk ontwerp. Ze moeten daarom worden ondersteund
met een voldoende sterke structuur, die op zichzelf ook weer een aanzienlijk gewicht kan toevoegen. Als de
batterijen zelf een dragende onderdeel zou zijn, zou dat elektrisch vliegen kunnen bevorderen.
Er wordt onderzoek gedaan naar een generiek multi-fysisch model waarmee temperatuur, elektrisch en mechanische eigenschappen kan worden gesimuleerd. Het model wordt zo gemaakt dat het eenvoudig in ontwerpstudies van hybride/elektrische vliegtuigen kan worden geïntegreerd.
Resultaten 2021

-

Knelpunten

Door capaciteitsgebrek is dit project niet uitgevoerd.

Algemene Publicaties

-

I.25

EV Aircraft Level Analysis
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Fokker/GKN, Airbus, Venturi en Roland Berger.
Vanuit het NLR is de beleidslijn elektrisch vliegen (EV) opgezet om meer te doen aan en meerwaarde te ontwikkelen op het gebied van de (on)mogelijkheden van elektrisch vliegen. Het ultieme doel, o.a. door ACARE geformuleerd en door de Europese Commissie ondersteund, is om rond 2050 ook de luchtvaart uitstootvrij te krijgen. Dit legt een enorme ambitie en torenhoge verwachtingen bij de luchtvaartsector neer waar door de sector
hard aan gewerkt zal moeten worden om die te realiseren. NLR en de divisie Aerospace Vehicles hebben de ambitie om in staat te zijn op basis van eigen onderzoek gefundeerde uitspraken te doen over de haalbaarheid en
het realiteitsgehalte van de zeer vele ideeën en plannen die momenteel opduiken en nog zullen opduiken op dit
vlak. Een van de onderwerpen binnen het EV onderzoek is de analyse van de prestatie- en ontwerpaspecten op
vliegtuigniveau, met speciale aandacht voor de (hybride)elektrische aandrijflijn (incl. waterstof als energiedrager). Hiervoor wordt de MASS-tool toegepast en verder ontwikkeld: Mission Aircraft and Systems Simulation for
hybrid electric propulsion (HEP). In 2021 wordt specifieke aandacht besteed aan:
• de analyse van een turboprop vliegtuig met waterstof hybride-elektrische aandrijving;
• het opzetten van een digital twin en data analytics van een (hybride-)elektrisch vliegtuig (bijvoorbeeld de
Pipistrel);
• HEP en waterstof in combinatie radicale vliegtuigconfiguraties (bijvoorbeeld een “blended wing body”
vliegtuig).

Resultaten 2021

Conceptueel ontwerp en prestatie analyse resultaten met het NLR MASS tool van hybride
elektrische vliegtuig configuraties (incl. toepassing van waterstof als energiedrager), turboprop (gebaseerd op een ATR 42 en Jetstream 32), turbofan (gebaseerd op Airbus A320neo) en
Blended Wing Body.
Twee predictie modellen (data gedreven en fysica-gebaseerd m.b.v. MASS) van het batterijverbruik van de Pipistrel op basis van de in 2021 gevlogen vluchten. Drie afstudeerders van
TUDelft hebben aan het ontwerp van hybride elektrische vliegtuigen gewerkt

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NLR-TP-2021-510: W.F. Lammen, W.J. Vankan, “Conceptual design of a blended wing body
aircraft with distributed electric propulsion”, More Electric Aircraft - MEA21 conference, Bordeaux, France, 20-21 October, 2021.
NLR-TP-2021-415: W.J. Vankan W.F. Lammen, E.H. Baalbergen, "Modelling, simulation and optimization methodologies for low-emission aircraft concepts", ECCOMAS-CM3 conference, 23
November, 2021, Barcelona, Spain.
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5.10 J - Platformtechnologie en Flight Physics

Figuur 5.10.1 - Tiltrotor model in DNW-LLF windtunnel

5.10.1 Maatschappelijke context
Naar de toekomst toe veranderen bemande en onbemande luchtvaartsystemen (vliegtuigen, helikopters, hybride
configuraties, etc.) qua vorm en prestaties. Airbus, maar ook andere OEM’s, geven dit aan in hun roadmaps d.m.v.
onconventionele configuraties. Deze behoefte komt voort uit o.a. Europese plannen om uitstoot van CO2 & NOX en
geluidsoverlast te reduceren. Tegelijkertijd blijft de behoefte aan mobiliteit groeien.
Marktvoorspellingen van Airbus en Boeing laten verder zien dat er de komende 20 jaar bijvoorbeeld 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 nu jaarlijks worden gemaakt. Dit vraagt ook om een andere benadering
van het ontwerp-, maak- en certificatieproces bij klanten.
Daarnaast blijft 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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 5 en 6)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 41, 89)

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);
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•

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

•

Helikoptertechnologie (AV.1.G);

•

Aero-akoestisch en experimenteel aerodynamisch onderzoek (AV.1.H).

Het doel 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 (onderdeel van ENODISEzie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.27)

J.2

Horizon 2020: Aerodynamic and Flexible Trucks for Next Generation of Long Distance Road Transport (AEROFLEX) (2017- 2021)
Kennispartners: DAF, MAN, Iveco, SCANIA, Volvo, FCA, Schmitz, Van Eck, Tirsan Solutions, CREO Dynamics, Michelin, ZF Group, Chalmers University, DLR, Fraunhofer, HAN University, IDIADA, Transport & Mobility Leuven, TNO,
Internationl Union for Road-Rail combined transport (UIRR) , 2getthere, VDL, Fokker, NAC
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
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voertuigen. Qua opbrengst wordt een vermindering van brandstofverbruik in de orde van 5 - 15 % verwacht, afhankelijk van het type voertuig, Het project kan niet zonder de huidige aerodynamica vanuit de luchtvaart uitgevoerd worden, en de opgedane kennis en ervaring vloeit ook weer terug naar de luchtvaart. De voor de luchtvaart benodigde kennis en ervaring van NLR op het gebied van flow control neemt hierbij toe aan de hand van
geverifieerde en gevalideerde testgevallen.
Deze kennis is direct van belang voor toepassing bij de deelnemende Nederlandse industrie (DAF Trucks N.V.),
maar ook voor andere voertuig- en onderdelenbouwers (2getthere, VDL, Fokker, NAC), alsmede internationale
partijen waaronder Airbus, Dassault, Embraer.
De resterende werkzaamheden in het project worden in 2021 afgerond. Deze bestaan uit disseminatie van de
resultaten via enkele papers op conferenties, in overleg met de partners in het AEROFLEX project. Te denken valt
aan een paper over het windtunnelmodel en de windtunneltest, afgezet tegen de berekende stromingsresultaten
om aldus een validatiestap te maken met betrekking tot de uitgevoerde simulaties.
Resultaten 2021

De CFD en windtunnel resultaten zijn gepresenteerd richting stakeholders op het AEROFLEX
final event. Het 1:3 windtunnel model dat door NLR gemaakt is, had een speciale stand op dit
event.
Kennis van specifieke aandachtsgebieden van stromingssimulatie rond voertuigen en de industriele praktijk. Aanmaak van een schaal 1:3 windtunnelmodel van tractor-trailer combinatie
(circa 6 meter lang en 1.3 meter hoog). Begeleiden en interpretatie van windtunnelresultaten.
Disseminatie van projectresultaten. Eindpresentatie aan stakeholders.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Presentaties op AEROVEHICLES IV conferentie (Augustus 2021, Berlijn, online):
1) Simulation of blunt base vehicle aerodynamics with drag reducing devices: steady versus
transient approach - J. van Muijden (NLR), K. Noghabai, T. Larsson, L. Miretti, T. Bourbon, R.
Kunst (UTwente) and O.J. Bartels (NLR)
2) Development of a plasma flow control method for heavy duty vehicle model testing in the
wind tunnel - Roy Veldhuizen, Gijs Bouman (NLR), Karel Lammers (NLR), Theo Michelis,
Kamran Noghabai
3) Efficient aerodynamics for heavy trucks – a European collaborative CFD development effort
within AEROFLEX - K. Noghabai, T. Bourbon, T. Larsson, R. Veldhuizen, L. Miretti, J. van
Muijden (NLR)

J.3

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 firstprinciple 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 2021:
1. Ontwikkelen van een design capability voor laminar wings. Deze capability zal gebaseerd zijn op bovengenoemde building blocks.
2. Toepassing van de ontwikkelde design capability op, voor de Industrie, relevant cases.
3. Schrijven van publicaties
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Resultaten 2021

Gevalideerde capability voor de laminar-turbulent transitie predictie voor zowel 2D als 3D
configuratie in subsone en transsone stromingen.
Een ontwerpgereedschap voor de optimalisatie van NLF profielen.

Knelpunten

Het berekenen van de gradient van de lineare stabiliteittheory voor de optimalisatie van een
3D configuratie vereist veel computer geheugen.

Algemene Publicaties

Jan-Sören Fischer, Bambang I. Soemarwoto and Edwin T. A. van der Weide, “Automatic Transition Prediction in a Navier–Stokes Solver Using Linear Stability Theory”, AIAA Journal Vol. 59,
No. 7, July 2021.

J.4

H2020-project: Radial cOmpresSor Surge INception Investigation (ROSSINI) 2016-2020
Dit project is in 2020 afgerond

J.5

Platform Integrated Solutions
Kennispartners: DNW, Universiteit Twente, TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, diverse OEM's
NLR is een 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. Anderzijds wordt de toolset ontwikkeld die
daarvoor nodig is. Dit betekent dus vooruitkijken naar nieuwe technologieën.
Onderwerpen die in 2021 behandeld zullen worden, zijn onder andere:
hypersone aerodynamica, reduced order modelling / neural networks bij CFD gebruik, A.I./D.L. met CFD en aeroservo-elasticiteit (m.n. de relatie met control systems). Anderzijds wordt de toolset ontwikkeld of verbeterd die
daarvoor benodigd is. Denk aan een flight dynamics simulatieomgeving, integratie met tools van andere partijen
in het NLR-ontwerpproces (bijv. FEM-CFD) en procesverbeteringen om efficiënter te werken.

Resultaten 2021

Inzicht in beschikbare solvers voor hypersone aerodynamica

Knelpunten

Vertrek medewerker, COVID-19

Algemene Publicaties

-

J.6

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 beschouwt bewegende vleugelvoorrand kleppen 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.
Als gevolg van de Corona crisis zijn de wind tunnel campagnes opnieuw gepland. In 2021 komen de eerste windtunnel resultaten beschikbaar voor een bewegende Krueger klep. Deze resultaten voor een 2D configuratie worden gebruikt voor initiële validatie doeleinden. Dit betreft modificaties doorgevoerd aan de stromingssimulatie
methoden van NLR voor een bewegende uitslaande vleugel-voorrand klep ten behoeve van de predictie van de
instationaire aerodynamica en de bijbehorende tijdsafhankelijke belastingen.

Resultaten 2021
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De nieuwe stromingssimuatie methode wordt ingezet voor de bepaling van instationare aerodynamische karacteristieken en belastingen van de nieuwe vleugelvoorrand kleppen voor realistische vleugel configuraties. Deze laatste zijn gemeten in de ONERA L1, DNW-NWB en DNWLLF windtunnels en verschaffen inzicht in de effecten van ontwerp parameters zoals de vleugelpijlstelling en de snelheid waarmee de kleppen worden bewogen.
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Knelpunten

Als gevolg van Corona gerelateerde reisbeperkingen moet de DNW-LLF meetcampagne in
twee delen worden uitgevoerd en is de project duur met een jaar verlengd tot medio 2022.

Algemene Publicaties

Progress in meshing for dynamic high-lift CFD, H. Maseland, J. Wild, H.van der Ven, EASN Conference, 2020
Progress towards numerical simulation of the dynamic Kruger motion wit Chimera grids, A.
Prachar, R. Heinrich, A. Reiche, J. Kok, F. Moens, T. Renaud, EASN Conference, 2020

J.7

Horizon 2020-project: MADELEINE, Multidisciplinary ADjoint-based Enablers for LargE-scale INdustrial dEsign in
aeronautics
Kennispartners: Airbus, Dassault, Rolls-Royce, ONERA,DLR, NTUA, USFD, SOTON, Unica, TUM, Optimad, IRT, ESI
Relaties klanten en gebruikers: Airbus, Roll-Royce, Dassault
Het project MADELEINE zal de TRL (Technology Readiness Level) van highfidelity multidisciplinair optimalisatie
(MDO) verhogen, middels een robuust geadjungeerde methode, met als focus het bereiken van de doelstellingen
van de industrie te ondersteunen in termen van: (i) concurrentievermogen: door de tijd en kosten van de ontwikkeling van vliegtuigen en/of onderdelen daarvan te verminderen; en (ii) Milieu: door het vinden van efficiëntere
compromissen tussen disciplines en het bevorderen van de integratie van milieuvriendelijker technologieën. De
technologieën zullen gedemonstreerd worden aan de hand van het ontwerp van vliegtuigen en motoren: aerostructuur ontwerp van de vleugel van een vliegtuig, aero-akoestisch ontwerp van propellers, aero-structuur ontwerp van compressorbladen en productie georiënteerd aero-thermisch ontwerp van hogedruk turbinebladen.
Naar verwachting zal aan het eind van het project de TRL van MDO verhoogd zijn van niveau 2-3 naar 4-5. In
2021 zullen de numerieke methodes die gebruikt verder worden uitgewerkt. Dit betreft dan unsteady FWH adjoint formulations, unsteady aerodynamic adjoint formulations en unsteady gradient formulations. Verder zullen
de methoden verder geverifieerd en geoptimaliseerd worden.

Resultaten 2021

• NLR bijdrage in dit project is het ontwikkelen van een high-fidelity propeller ontwerpgereedshap. De resultaten zijn:
• Gevalideerde aero-akoestische instationaire adjoint methode geschikt voor optimalisatie
van geometrieen in instationaire stromingen.
• Efficiënte chorochronisch randvoorwaarde, die N keer vermindering van diskopslag, I/Obelastingen en CPU-tijd levert, waarbij N is het aantal propellerbladen.
• Nieuwe ontwerpgereedshap voor het ontwerpen van een efficienter en stiller propellers.
• Bruikbaarheid van de methode is aangetoond aan de hand van een industriële test geval.

Knelpunten

Het berekenen van de gradient van de akoestische functionaal middels automatic differentiator vereist onverwacht veel computergeheugen.

Algemene Publicaties

Soemarwoto, B., Van der Ven, H., “Aeroacoustic Propeller Design Using High-Fidelity CFD and
Ffowcs-Williams-Hawkins Analogy”, ECCOMAS 2020.
Soemarwoto, B., Van der Ven, H., Kok, J., R. Janssen, S., “Unsteady Adjoint Method for Aeroacoustic Propeller optimisation”, AIAA Aviation Forum, August 2021, DOI: 10.2514/6.20213054.

J.8

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.
Het in 2018 gestarte werk zal worden voortgezet. Door een vliegmechanisch model te koppelen met een high
fidelity aerodynamisch model, is het mogelijk om:
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1.
2.

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, en veranderen panelen van kleur op het scherm afhankelijk van de belasting die optreedt.

Resultaten 2021

Geen resultaten

Knelpunten

Door vertrek van medewerker is dit project niet verder uitgevoerd.

Algemene Publicaties

-

J.9

Aeroelastic modelling of aircraft
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: Ministerie van Defensie, Pilatus
De trend vanuit de industrie lijkt te worden om steeds meer onderhoud en ondersteuning naar zich toe te trekken en als gevolg daarvan steeds minder kennis van hun systemen te delen met of beschikbaar te stellen aan gebruikers. Daarom moet er gezocht worden naar (alternatieve) methodieken om de benodigde systeem kennis 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 in 2020 aangeschafte UAV. Het resultaat is een gecombineerd flight dynamics/aeroservoelastisch
deterministisch alsook statistisch simulatie model en modellerings-strategie. Tijdens de ontwikkeling van deze
modellen moet de nadruk liggen op verificatie en validatie technieken. Deze modellen moeten als basis kunnen
dienen voor onderzoek aan flight control systemen alsook aan Digital Twin concepten. In 2021 zal het eind 2018
gestarte promotie onderzoek voortgezet worden. Hierbij horen naast vliegproeven ook windtunneltesten.

Resultaten 2021

1. Instrumentation of the NLR Diana 2 UAV glider drone.
2. Flight testing to investigate the performance of the data acquisition system.
3. Calibrated 5-hole UAV air probe in a TUD wind tunnel.
4. Conducted a ground vibration test at NLR on the UAV glider drone using internal accelerometer, gyroscope and strain gauge sensors and compared them to external high-end accelerometer results.
5. Explored implementing autopilot software on the UAV Diana 2 hardware and conducted a
hardware-in-the-loop simulation.
6. Building a flight dynamics simulator of an aeroelastic aircraft by converting ZAERO results to
Simulink.
7. Using the simulator to develop an approach for capturing unsteady aerodynamic effects
from flight data on the UAV glider drone.
8. Started writing thesis.
9. Writing paper for international conference.
10. Graduation supervisor for TUD student at NLR working on UAV glider drone autopilot.

Knelpunten

Long and careful instrumentation process that took much longer than anticipated because it
was strongly influenced by Covid restrictions.

Algemene Publicaties

1. AIAA Scitech 2022 - Andres Jurisson – “Aeroservoelastic flight testing platform development
for system identification”
2. TUD-MSc-Thesis – Thijs Plasmeijer – “Incremental nonlinear flight control synthesis for a
flexible and high aspect ratio aircraft”
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J.10 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 2021 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. Door Action Group AG-24
(afgesloten in 2020) is een paper gepubliceerd op het 47th European Rotorcraft Forum.
Er is een Exploratory Group EG-41 opgericht met als onderwerp ‘Noise Radiation and Propagation for Multirotor
System Configurations’. Het voorstel van deze groep is goedgekeurd en heeft geleid tot een Action Group, AG-26,
met dezelfde titel. De groep zal zich bezighouden met numerieke methoden voor het geluid van multicopters en
experimenten gericht op het valideren van deze methoden.
Resultaten 2021

Deelname aan meeting van GoR. Instelling AG-26.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Yin, J., Rossignol, K-S., Reboul, G., Mortain, F., Vigevano, L., Zanotti, A., Gibertini, G., Barbarino, M., Testa, C., Bernardini, G., Brouwer, H., ‘Evaluation of acoustic shielding effects from a
generic Garteur helicopter configuration’ , 47th European Rotorcraft Forum, United Kingdom,
7-9th September, 2021.

J.11 Samenwerking met TU Delft: helikoptervliegeigenschappen
Kennispartners: TU Delft
Relaties klanten en gebruikers: -In samenwerking met de TU Delft wordt een bijdrage geleverd aan de 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 2021

Binnen het DTP NOTUS werd er actief deelgenomen aan NATO-STO groep AVT 315. Daarnaast
is begin gemaakt aan de ontwikkeling van een simulatiemodel van de Nederdrone, ontwordpe
en gebouwd door de TU Delft

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

J.12 Onbemand opereren (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.29)

J.13 Geavanceerde drone training (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.30)

J.14 Clean Sky 2-project: DEPART 2050 (2017-2021)
Kennispartners: Cranfield University, Universita degli Studi di Padova en Anotec Engineering.
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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 2021 de finale analyses uitvoeren op het gebied van brandstofverbruik en gas-emissies voor innovatieve tilt rotor configuraties. Enerzijds betreft dit een analyse van door Leonardo Helicopters uitgevoerde berekeningen voor hun innovatieve tilt rotor vliegtuig, anderzijds betreft dit eigen berekeningen voor een generiek tilt
rotor vliegtuig, dat door NLR is gedimensioneerd op basis van empirische gegevens. Waar nodig zullen aanpassingen worden gedaan aan het vliegmechanisch rekenmodel EUROTILT, waarmee de vliegprestaties van een tiltrotor vliegtuig kunnen worden berekend.
Resultaten 2021

In 2021 is DEPART2050 afgerond met de oplevering van de definitieve evaluatie van de NGCTR
in termen van brandstofverbruik en emissies, en een (GSP) model ter voorspelling van de NOx
uitstoot.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

J.15 AW-drones (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.25)

J.16 Compass2020 (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.31)

J.17 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 technologieën
2.
Nieuwe vliegtuigconfiguraties
3.
Geluidsreductie van specifieke bronnen (fan noise, 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 2021
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In September 2021 is uiteindelijke de test succesvol uitgevoerd. De volgende liner concepten
zijn in de NLR-FDF getest: 1) ZeroMassFlow (ZMF) liner, ontwikkeld door DLR 2)3D geprinte
'Slanted Septum Liner' (SSL), ontworpen door ISVR, gemaakt NLR, 3) 3D geprinte 'MultiFoCaL',
ontworpen door ISVR, gemaakt NLR, 4) poeder gevulde liners, ontwikkeld door COMOTI. De
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resultaten zijn erg goed en NLR heeft veel complimenten van de andere partijen gekregen
m.b.t. testen en de resultaten.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Aeroacoustics conference paper (2022)

J.18 Horizon 2020 / Clean Sky 2: Innovative turbopROp configuratioN (IRON) (2017-2022)
Kennispartners: CIRA, ONERA, POLITO, TU Delft, UNINA, Leonardo, Dowty, GE (Deutschland).
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 voor 2021.
Resultaten 2021

Het windtunnel model (RSB, 3 sets propeller bladen en nacelle) is afgeleverd aan DNW voor
windtunnel testen. De RSB is succesvol gecheck in de LST. Vervolgens is een succesvolle windtunnel test in de DNW-HST uitgevoerd deze wordt in 2022 gerapporteerd. In de HST is zowel
performance en akoestiek gemeten. Voor de akoestische metingen zijn tools gebruikt die ontwikkeld zijn in het PPS project TASTE.

Knelpunten

• Vanwege de exotische vormen voor akoestiek zijn de propeller bladen zeer complex om te
maken (het is nog onbekend hoe deze op full scale gemaakt kunnen worden). Hierdoor is er
gewerkt met voorbewerkt titanium, na fabricage zijn sommige propellerbladen krom getrokken waardoor ze iets buiten spec zijn.
• Zelfs met voorbewerkt titanium voldoen niet alle propellers aan de standaard veiligheidseisen om in de LLF en HST te mogen testen, Doordat de bladen zijn voorzien van bladbewaking is na overleg met DNW besloten om de veiligheidsfactoren te verlagen. Tijdens de
windtunnel testen wordt er continu naar de bladbewaking gekeken, echter blijft het een
risicovolle test.
• De propeller bladen zoals ontworpen door GE blijken onder bepaalde condities in een eigenmode terecht te komen die niet wordt gedempt (metalen bladen hebben weinig demping), hierdoor kan deze propeller niet op de gewenste condities worden getest.
• In de scope voor het subcontract met DNW is uitgegaan dat geen bladhoekiteraties nodig
zijn om een gewenste thrust coefficient te krijgen. Na het tekenen van het subcontract is
dit echter wel het geval. Voor lage snelheid testen zijn deze bladhoekiteraties zoveel mogelijk in de LST gedaan (om kostbare LLF tijd te besparen). Voor de HST test was dit echter
niet mogelijk waardoor 30% van de test matrix is behaald.

Algemene Publicaties

From Concept to Wind Tunnel Model: Efficient Design Methodology for Innovative Low-Noise
Propellers, Lieven Baert, Gabriele Grasso, Caroline Sainvitu, Ingrid Lepot, Marinus J. van Enkhuizen, Karel Lammers, Nicholas Bown, GT2022-77969, 2022, ASME TURBO EXPO.

J.19 Tilt Rotor INlet Innovative Design And Testing (TRINIDAT)
Kennispartners: DNW, Deharde, ALTRAN, Universiteit Twente, ASDE
Relaties klanten en gebruikers: Leonardo Helicopters
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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 inlaat geometrie, 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.
De windtunneltest van de basisconfiguratie is in 2020 uit gevoerd en op basis van de resultaten daarvan, zal in
2021 met de geavanceerde CFD simulaties, de inlaat geometrie worden geoptimaliseerd. In de tweede helft van
het jaar zal deze worden gevalideerd tijdens de tweede test campagne in DNW-LLF.
Daarnaast zal in samenwerking met ADSE en de UTwente gewerkt worden aan ijs- en sneeuwaangroei bij de inlaat en de impact daarvan op de inlaat.
Resultaten 2021

Ontwerp en aanmaak van de geoptimaliseerde intake. Voorbereiding, uitvoering en rapportage van de tweede test entry in de DNW-LLF. Hierin is naast de geoptimaliseerde intake tevens de basic intake (zonder instrumentatieaansluiting in duct) t.b.v. herhaalbaarheidscheck
opnieuw getest. De test data van beide entries zijn gepostprocessed en geanalyseerd. Hiermee is de aerodynamische performance van beide intakes experimentaal bepaald. Voor de
basic intake zijn ook de ijssimulatie resultaten gerapporteerd en zijn de sneeuwsimulaties opgezet en doorgevoerd.

Figuur 5.10.2 - TRINIDAT Luchtinlaat model in DNW-LLF windtunnel.
Knelpunten

Enkele vluchtcondities vereisen onverwacht relatief grote rotor pitch-flap beweging voor de
CFD simulaties. Een poging is gedaan om met hetzelfde grid topologie een chimera algoritme
in te zetten. Deze aanpak vereist helaas een zeer fijn grid waarmee de simulatie erg lang
draait.

Algemene Publicaties

Experimental Evaluation Of Flow Distortion At Tilt-Rotor Full-Scale Model Air Intake Wind Tunnel Test, R.A. Habing et al., Paper 20, 47th European Rotorcraft Forum, United Kingdom, 7-9th
September, 2021
Icing Characteristics On Ngctr Engine Inlet For Relevant Certification Conditions, E. Norde et
al., Paper 48, 47th European Rotorcraft Forum, United Kingdom, 7-9th September, 2021

J.20 Silent approach (TKI)
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 TKI samenwerking met tussen NLR,DNW, Utwente en Embraer, waarin 2 PhD’s 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.
In 2021 zullen industriële metingen, uitgevoerd aan een Embraer vliegtuigconfiguratie in de DNW-LLF in 2019,
nader worden geanalyseerd door een vergelijking tussen SPL gemeten door verre veld microfoons, met metingen
met het akoestische array en metingen met het akoestische array in gesloten testsectie. Verschillen die op treden
zouden moeten kunnen worden verklaard op basis van modellen ontwikkeld voor coherentie verlies. Op basis
van methodes uit de astronomie zal een correctiemethode voor coherentie verlies worden ontwikkeld en getest
op de DNW LLF dataset. Hierbij zullen het lucky imaging en Knox-Thomson algoritme als startpunt worden gebruikt.
Resultaten 2021

Er is gewerkt aan een generieke methode voor het corigeren voor de aanwezigheid van een
schuiflaag op propagatietijd. Dit is van belang voor het accuraat bepalen van bronpositie. Ten
op zichte van de huidige state-of-art kan de nieuwe methode met willekeurige schuiflaag geometrie overweg, zoals bv. een schuiflaag met eindige dikte, gekromde vortex-vlakken en afbuigende kernstraal. Dit werk is gepubliceerd en gepresenteerd op de AIAA aeroacoustic conference.
Eeen tweede onderzoeksonderwerp is coherentieverlies ten gevolge van turbulentie in de
schuiflaag. Hiervoor is een analytisch model ontwikkeld om dit proces inzichtelijk te maken.
Daarnaast is een methode, acoustic lucky imaging, ontwikkeld op basis waarvan bronlocatie
plaatjes gecorrigeerd kunnen voor coherentieverlies. Dit werk is gepubliceerd en gepresenteerd op de AIAA aeroacoustic conference.
Voor beide onderwerpen is een artikel geschreven voor publicatie in peer-reviewed journals

Knelpunten

Het project is met een jaar verlengd door vertragingen t.g.v. vertragingen bij een van de partners

Algemene Publicaties

J. Biesheuvel, M. Tuinstra, L. D. de Santana and C.H. Venner,Acoustic Lucky Imaging: Retrieving spatial resolution in beamforming lost by reduced signal coherence, AIAA-2021-2129,
2021, doi: 10.2514/6.2021-2129
J. Biesheuvel, M. Tuinstra, L. D. de Santana and C.H. Venner, Finite thickness effects and corrections for acoustic waves propagating through shear layers, AIAA-2021-2130, 2021,
doi.org/10.2514/6.2021-2130

J.21 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, Dassault, Reaction engines.
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
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Voor STRATOFLY zijn de testcampagnes in de AWT in 2019 en 2020 uitgevoerd. Door vertragingen in het project,
onder andere veroorzaakt door de covid-19 pandemie, is de tweede testcampagne later uitgevoerd en lopen de
analyse en rapportage van de resultaten door in 2021, waarbij de nadruk meer op het begrijpen van de complexe
jet noise gericht is dan de oorspronkelijk beoogde reductie.
Resultaten 2021

De resultaten van de akoestische testen met de geschaalde (koude) nozzle zijn gerapporteerd
in EU deliverables. De kwaliteit van de data is goed en er is tot zeer hoge frequenties gemeten. Hiermee is een extra capability aan de NLR-AWT toegevoegd. Twee semi-empirische
akoestische voorspellingstools zijn gekoppeld (jet noise tool en duct propagation tool) om de
geluidsimpact studie te kunnen uitvoeren.

Knelpunten

Er bestaat nog geen akoestische voorspellingstool voor dergelijke nozzles. De bestaande modellen gaan uit van conventionele jets. De ontwikkelde tool en geluidsimpact studie hebben
daarom een relatief grote onzekerheidsmarge.

Algemene Publicaties

(nog ongepubliceerd, maar wel geaccepteerd): Jet noise of an airframe-integrated dual-mode
nozzle propulsion system during take-off and landing, Karel H. Lammers, Remco Habing, Guillaume Grossir, Christophe Schram, 2022, HiSST: 2nd International Conference on
High-Speed Vehicle Science Technology.

J.22 ADACORSA; Advanced Detect And Avoid sensor systems for RPAS (zie ook sectie 1 - Strategische Ambities,
project SA07.23)
Kennispartners: Embraer, Celestia Tech, TU Delft, AnyWi, ESC Aerospace.
Relaties klanten en gebruikers: Drone ontwikkelaars en operators.
Ontwikkeling van Detect And Avoid (DAA) met kleine sensor(en) voor detectie en volgen van ander luchtverkeer
uitgerust met transponders. Met de ontwikkelde sensor(en) en een state-of-the-art centrale computer wordt een
vernieuwd NLR AirScout Detect And Avoid systeem ontwikkeld. Dit AirScout systeem wordt geïntegreerd in een
NLR drone, waarmee een DAA Flying Testbed wordt gerealiseerd. Met dit toestel wordt een demo gegeven,
waarbij – in experimentele opzet – een DAA uitwijkmanoeuvre moet plaatsvinden tijdens een Beyond Visual Line
Of Sight (BVLOS) logistieke vlucht. Tevens worden enkele partners in het project ondersteund met het uitvoeren
van hun testvluchten op het NLR Drone Flight Test Centre in Marknesse.
Resultaten 2021

Er is gewerkt aan een compact on-board detect and avoid systeem, met name een “Cooperative Traffic Sensor” (CTS) om BVLOS vluchten veilig uit te kunnen voeren. Daarmee wordt een
belangrijk stap gezet in het realiseren van het NLR AirScout DAA systeem met gereduceerd gewicht. De CTS is een eigen ontwikkeling van het NLR, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
eerder ontwikkelde sensor (voor een ander project).

Knelpunten

Vertraging in de levering van de benodigde componenten voor het ontwikkelen en bouwen
van de Cooperative Traffic Sensor, wegens algemen schaarste op de chip-markt.

Algemene Publicaties

-

J.23 Certificatie via Simulatie (ROCS)
Kennispartners: UoL (University Of Liverpool), DLR, POLIMI (Politecnico Di Milano), CU (Cranfield University),
EASA
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 piloot-gestuurde
vliegsimulators t.b.v. certificatie.
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Resultaten 2021

In dit jaar is er gewerkt aan de (door)ontwikkeling van nieuwe helikopter simulatie modellen
in FLIGHTLAB, toegepast op een tweetal certificatie scenarios, nl. low-speed controllability en
one-engine inoperative rejected take-off. Daarnaast wordt er samen met EASA gewerkt aan
guidance materiaal gericht op de praktische toepassing van simulatie in certificatie.

Knelpunten

De kwaliteit van het basis FLIGHTLAB model zoals aangeleverd door Leonardo Helicopters laat
te wensen over. Hierdoor is er veel tijd gaan zitten in troubleshooting van het model, wat ten
koste is gegaan van de geplande ontwikkeling van nieuwe modellen/methoden.

Algemene Publicaties

-

J.24 AIRTuB: Automation of Inspection and Repair of Turbine Blades (zie Strategische Ambitie SA07.34)

J.25 FASTRIP2050 (Horizon 2020 Clean Sky 2)
Kennispartners: Cranfield University, Universita degli Studi di Padova en Anotec Engineering
Relaties klanten en gebruikers: Fast Rotorcraft IADP, te weten Airbus Helicopters en Leonardo Helicopters
FASTRIP2050 (‘FAST Rotorcraft societal Integration and Performance assessments 2050’) is de Technology Evaluator (TE) voor de Fast Rotorcraft IADP en de werkzaamheden vinden plaats ter ondersteuning daarvan. Als zodanig
is FASTRIP2050 een direct vervolg van DEPART2050 met dezelfde partners. 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. Aanvullend
zal onderzoek worden gedaan naar hybride-elektrische ‘rotorcraft’-concepten met een grotere passagierscapaciteit.
NLR zal in 2021 analyses uitvoeren op het gebied van brandstofverbruik en gas-emissies voor innovatieve tilt rotor configuraties. Enerzijds betreft dit een analyse van door Leonardo Helicopters uitgevoerde berekeningen voor
hun innovatieve tilt rotor vliegtuig, anderzijds betreft dit eigen berekeningen voor een generiek tilt rotor vliegtuig
met hybride-elektrische aandrijving en grotere passagierscapaciteit. Dit laatste toestel zal door NLR worden gedimensioneerd op basis van empirische gegevens. Waar nodig zullen aanpassingen worden gedaan aan het vliegmechanisch rekenmodel EUROTILT, waarmee de vliegprestaties van een tilt rotor vliegtuig kunnen worden berekend.
Resultaten 2021

Het project is formeel juli 2021 begonnen en is nog in een opstartfase.

Knelpunten

Trage start i.v.m. beperkte capaciteit.

Algemene Publicaties

-

J.26 HEALTHINESS 4.0 (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.32)

J.27 OSMOSIS INTELLIGENT (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.33)

J.28 Innovative Design Of Installed Airframe Components For Aircraft Noise Reduction (INVENTOR)
Kennispartners: DLR, Uni Bristol
Relaties klanten en gebruikers: Dassault
Inventor richt zich op geluidsreductie van het airframe, waarbij NLR zich richt op slat track geluid. Geluid van slats
is onderbelicht ondanks dat de slat tracks die slat en vleugel verbinden vaak belangrijke geluidsbronnen zijn.
In 2021 zal experimenteel onderzoek zal verricht worden voor een slat met en zonder slat tracks op een vleugel
met pijlstelling. Deze resultaten zullen als basis dienen voor CFD optimalisatie om de geluidsbron te doorgronden
en een aerodynamische optimalisatie uit te voeren. In 2022 zal dan het effect van de ontwerp optimalisatie experimenteel worden geëvalueerd tezamen met ontwerpen van DLR en Dassault.
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Resultaten 2021

In 2021 is in kader van dit project experimenteel onderzoek verricht in de aeroakoestische
wind tunnel (AWT) in Marknesse. In de wind tunnel test zijn 14 verschillende slat tracks getest. Hierbij zaten baseline slat tracks geleverd door Dassault en DLR alsmede nieuw ontworpen slat tracks door Dassault en NLR. De ontwerpen van de nieuw ontworpen slat tracks van
NLR kwamen tot stand met behulp van RANS berekeningen aan een baseline slat track. Met
deze RANS berekeningen zijn geluidsmechanismes geïdentificeerd en konden stillere slat
tracks worden ontworpen. De wind tunnel test in de AWT liet ook zien dat de slat tracks inderdaad stiller waren door middel van microfoon array metingen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

De resultaten van de wind tunnel test in de AWT tezamen met het ontwerpproces van de stillere slat tracks zijn samengevat in een publicatie voor de AIAA-CEAS conferentie in Southampton(van Bokhorst, Kok and Tuinstra, Parametric study of slat track geometry on noise emissions).

J.29 EFRO - Smart Rotors (for electric aircraft) (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA07.26 en SA18.11)

J.30 Landing and take-off noiSe and EmissioNs of supErsoniC Aircraft (SENECA)
Kennispartners: DLR, Rolls-Royce Deutschland, ONERA, Cranfield University, Manchester Metropolitan University,
University of Southampton, MTU Aero Engines AG, National Aviation University, Advanced Engineering Design
Solutions, CIRA
Relaties klanten en gebruikers: EASA, ICAO/CAEP12, ICAO/CAEP13
Dit project richt zich op geluid en emissies tijdens Take-off and Landing (LTO) van supersone commerciële toestellen (SST) en niet op de sonic boom zelf. Het doel is om kennis op te bouwen om intercontinentaal mee te kunnen praten over regelgeving en certificatie voor dergelijke nieuwe toestellen, die voornamelijk in de VS in een
vergevorderd stadium zijn. Er is een speciaal werkpakket dat zich richt op disseminatie van kennis in CAEP 12 en
CAEP 13 werkgroepen.
De onderzoeksactiviteiten worden opgehangen aan 4 platformen. De 4 platformen hebben een kruissnelheid van
respectievelijk M=1.4, M=1.6, M=1.8 en M=2.2. Waarbij de eerste 2 platformen in de categorie "business jet" vallen en de laatste 2 in de "categorie airliner". Voor deze platformen worden vliegmechanisme en motormodellen
ontwikkeld. Hiermee kan de LTO-cycle snel doorgerekend worden en kunnen parametrisatie studies uitgevoerd
worden.
NLR zal in dit project werken aan het M=1.8 en het M=2.2 platform. Input voor de jet noise voorspellingstools
komt van andere partners. De voorspellingstools gaan uit van simpele nozzle geometrieën. De verwachting is dat
de voorspellingstools daarom moeten worden aangepast voor de nozzle geometrie van zowel het M=1.8 en het
M=2.2 platform, hiervoor zijn 2 jet noise testen in de NLR-AWT gepland.
Resultaten 2021

Op initatief van NLR wordt een benchmark opgesteld voor de jet noise voorspellingsmodellen
van de partners, o.a. om de NLR modellen te valideren. Daarnaast zijn de partners op de
hoogte gebracht van de resultaten binnen SC07 met EASA op het gebied van SST, dit was op
initiatief van NLR en met support van EASA. Dit is gedaan om een herhaling van de NLR activiteiten binnen SC07 te voorkomen en een stap verder te gaan. Zo is er concensus ontstaan
over het type nozzle dat aan de basis ligt voor de akoestische testen die NLR gaat doen.

Knelpunten

Er is weinig bekend en weinig duiding over de geometrie van de nozzle die NLR gaat testen.
Vanuit NLR willen we voorkomen dat we werkzaamheden uit HISAC en SC07 gaan herhalen in
afstemming met het consortium, tot nu toe lijkt dat te lukken.

Algemene Publicaties

-

J.31 ENabling Optimized DISruptivE Airframe-Propulsion Integration Concepts (ENODISE) (zie sectie 1 - Strategische
Ambities, project SA07.27)
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J.32 NATO STO
Kennispartners: NATO STO
Relaties klanten en gebruikers: Binnen het AVT (Applied Vehicle Technology) Panel van NATO STO wordt samen met onderzoeksinstituten, universiteiten en industrie uit NATO landen op hoog niveau onderzoek gedaan aan technologieën en methodieken
om de prestaties, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, en veiligheid van militaire voertuigen te verbeteren. Deelname aan de AVT bijeenkomsten en onderzoeksgroepen draagt sterk bij aan vakinhoudelijke kennis en methodes, kennis van voor NATO en daarmee Nederland militair relevante onderwerpen, alsook het ontwikkelen en
onderhouden van relaties.
• In 2021 zal het werk binnen dit project de volgende onderwerpen betreffen:
• -voorzitterschap TC-PSF (Technical Committee for Performance, Stability and Control, Fluid Physics) en hieraan gekoppeld bijwonen van de vergaderingen van het Panel en de Strategic Committee.
• Deelname aan verschillende onderzoeksgroepen:
• AVT-298 (Reynolds number scaling effects)
• AVT-316 (Vortex Interaction Effects Relevant to Military Air Vehicle Performance)
• AVT-338 (Research Workshop on Advanced Wind Tunnel Boundary Simulation II)
• AVT-351 (Enhanced Computational Performance and Stability & Control Prediction for NATO Military Vehicles
Resultaten 2021

Voorzitterschap TC-PSF, deelname aan STO Plans & Programs Week.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NATO AVT--316, Multi-Swept Combat Wing Design – Aerodynamic Ways Towards a Robust
Flight Envelope
Mehdi Ghoreyshi, R K. Nangia and Michel van Rooij
AIAA 2022-0296
Session: Vortex Interaction Aerodynamics: NATO/STO AVT-316 Aircraft Aerodynamics III
https://doi.org/10.2514/6.2022-0296

J.33 Garteur GoR AD
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: De GoR AD is het gremium in Garteur dat op aerodynamisch gebied de zogenaamde actiegroepen in dit vakgebied initieert en monitort.
In 2021 zal AG56 worden gemonitord. Het GoR netwerk zal worden gebruikt om relevante nieuwe onderwerpen
te definiëren en te starten.
Resultaten 2021

De volgende nieuwe onderwerpen zijn in 2021 de revue gepasseerd:
* Cartesian methods / Immersed boundary simulations
* Morphing for load control of high aspect ratio wings
* Hypersonic flows
* Thermal management for electric propulsion
* Corner flows for turbulence model development
* Transport of droplets in aircraft cabin
* Virtual Certification
* Hydrogen combustion
Het NLR heeft interesse geuit in de onderwerpen morphing en hypersonics.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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J.34

Garteur GoR FM
Kennispartners: CIRA/ONERA/DLR/FOI/Ampaire & University of the Highlands and Islands
Relaties klanten en gebruikers: Airbus/Dassault Aviation/SAAB AB
Het NLR heeft in 2020 en 2021 het voorzitterschap op zich genomen van de Garteur GoR Flight Mechanics &
Integration en deze GoR tot een actieve groep omgevormd. De GoR FM richt zich op het doen van onderzoek
ter kennisopbouw op het gebied van Flight mechanics en systeem integratie.

Resultaten 2021

In 2021 zijn verkennende onderzoeken uitgevoerd en is er een start gemaakt met het uitwerken tot concrete projecten. Samenwerkingsverband gereactiveerd en de groep als voorzitter
aangespoord om ideeën uit te werken tot concrete voorstellen op basis van actuele interesses. Dit heeft geleid tot het starten van FM-EG30.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

5.11 K - Composieten- en Constructietechnologie

Figuur 5.11.1 - Voorbeelden van een complexe, 3D-geprinte roterende balans

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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•
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•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

Deel-KIA Circulaire Economie (MMIP’s 1A, 1C, 1E en 2D)

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 6)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 27, 32, 34, 41, 82)

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.
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 elektrificatie, 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
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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

Horizon 2020 project: Stratofly (zie 5.10 projecten J.21)

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 2021

Voor een toekomstige bijdrage aan het Composite Materials Handbook doet een student wat
fundamenteel onderzoek naar de effecten van thermische vermoeiing op composiet constructies. In 2021 zijn eerst de testcoupons aangemaakt. daarna zijn zowel thermische vermoeiingsproeven uitgevoerd als standaard mechanische vermoeiingstesten. De mechanische cycles zijn
uitgevoerd met een belastingniveau dat tot vergelijkbare interne spanningen leidt als de thermische cycles, zodat de effecten van thermische vermoeiing vergeleken kunnen worden met
mechanische vermoeiing.
In 2022 zullen de resdidual strength testen uitgevoerd worden op deze proefstukken om
eventuele effecten in kaart te brengen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

K.3
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K.4

Horizon 2020: ACASIAS
Kennispartners: DLR (Duitsland), VZLU (Tsjechië), CIMNE (Spanje)
Relaties klanten en gebruikers: Fokker Aerostructures (NL), 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 antenne elementen 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.
NLR is hier betrokken bij ontwerpkeuzes die door projectpartners worden gemaakt en het evalueren van testresultaten.
In 2021 zal het project worden afgerond. NLR zal met name werken aan het rapporteren van de uitgevoerde
testen op het ortho-grid paneel in de romppanelen test opstelling. Ook zullen de thermische metingen en elektromagnetische metingen aan de antenne geïntegreerd in het rompwandpaneel gerapporteerd worden.

Resultaten 2021

In 2021 werden elektromagnetische metingen en thermische metingen uitgevoerd aan de antennes geïntegreerd in het rompwandpaneel. Verder werd gewerkt aan de rapportage van de
uitgevoerde structurele, elektromagnetische en thermische metingen. Tevens werd gewerkt
aan een aantal publicaties voor conferenties en journals.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

• “Multifunctional structures to reduce the energy consumption of future aircraft with integrated Ku-band antenna”, J. Verpoorte, H. Schippers, P. Nijhuis, S. Algermissen, M. Misol,
S. Steeger, H. Linne, J.G. de Freitas, C. van Hengel, C.Heuts, J. van Lugtenburg, X. Martinez, F. Otero, R. Baggen, Z. Řezníček, R. Růžek, P. Vrchota, P. Johnston, Project Repository Journal, Vol. 9, April 2021
• “Multi-Scale Virtual Testing of an Automatic Fibre Placed Orthogrid Fuselage Panel”, J.
Vroon, N. van Hoorn and W. van den Brink, VIII Conference on Mechanical Response of
Composites
• “Structurally integrated phased array antennas for aeronautical SatCom applications”, M.
Martínez-Vázquez, J. Verpoorte, J. Leiß, M. Willemsen, A. Hulzinga and Z. Řezníček, 15th
European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)

K.5

Digital Twin concept for Industry 4.0 (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.2)

K.6

Thermische Analyse composieten (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.3)
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K.7

Horizon 2020: ARTEM (zie 5.10 projecten J.17)

K.8

Smart features for advanced wind tunnel models
Kennispartners: -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 2021

Er is een zeer kleine 2-assige hoekmeter ontwikkeld. Deze heeft een eerste succesvolle toepassing gehad in een hoge snelheid windtunnelmodel.
Voor remote controls zijn absoluut encoders onderzocht met als conclusie dat de geteste glaslinealen af te raden zijn voor betrouwbaar gebruik in de windtunnel.
Voor het verbeteren van de kalibratiemogelijkheden van krachtmetingen zijn de eerste veelbelovende stappen gezet naar het overstappen van een statische kalibratie naar een dynamische kalibratie met behulp van een gedefinieerde hamerslag-exitatie.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

In voorbereiding voor presentatie op een balansensymposium in 2022.

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.
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 elektrificatie 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 2021

Toepassing van elektromotoren voor simulatie van de voortstuwingsmotoren in windtunnelmodellen komt met de toenemende vermogensdichtheid van de moderne elektromotoren
steeds dichterbij. Eerste toepassingen worden gerealiseerd. Het is hierin belangrijk meetsystemen voldoende af te schermen voor de elektromagnetische invloeden als gevolg van de
grote vermogens en waar mogelijk meetsignalen al bij de bron flink te versterken.
Er is een lange slanke vleugel ontworpen en gemaakt welke onder belasting flink vervormd.
Deze wordt ingezet voor verder onderzoek naar effecten op krachtmetingen op vleugelonderdelen

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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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

Resultaten 2021

Er is een prototype van een met additive manufacturing gemaakte balans voor op een roterende opstelling, met grotere ontwerpvrijheid, snellere productie, en betere meeteigenschappen gemaakt. Het ontwerp, welke de afhankelijkheid van het meetsignaal als gevolg van de
rotatiesnelheid minimaliseert, is niet met conventionele productiemethoden te fabriceren. Er
zijn meerdere pogingen nodig geweest om te komen tot een balans welke kwalitatief goed genoeg is en klaar staat om geïnstrumenteerd te worden. Dat staat gepland in 2022.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

K.11

Horizon 2020 project: SustainAir
Kennispartners: AIT-LKR, DLR, JR, JKU, TUD, ACIR (vervangen voor AELS in 2022), INOCON, INVENT, DTC, RTDS
Relaties klanten en gebruikers: In het project staat duurzaamheid en vergroening van de luchtvaart centraal. In dit project wordt TRL2-4 onderzoek gedaan naar verbindingen tussen dezelfde materialen, maar ook tussen materialen van verschillende aard.
Het geheel zal in het kader van circulaire economie worden geplaatst, waarbij ook naar verbindingen tussen
gerecyclede materialen wordt gekeken en naar recycling van 1st life materialen zelf. Het NLR richt zich op inductielassen van thermoplastisch materiaal en het online monitoren van dit proces en zal ook een rol hebben in het
ontwikkelen van een opstelling voor de NLR robotcel waarbij automatisch popnagels in een verbinding kunnen
worden herkend en kunnen worden uitgeslagen. Gelaste verbindingen worden uitgebreid getest en geïnspecteerd en daarbij zullen ook nieuwe technieken worden ingezet.

Resultaten 2021

Plan van aanpak opgesteld voor het inductielassen van 1 st life en gerecyclede thermoplastische materialen, inclusief definitie type materialen, type testen en afmetingen proefstukken/coupons. De 1st life PPS proefstukken zijn gelast en in 2021 is een begin gemaakt met analyse van de gelaste proefstukken. Op het gebied van online monitoring zijn proeven uitgevoerd met een optische vezel met 8 FBG's, waarbij ook de invloed van druk op de temperatuurmeting is onderzocht. Deze druk bleek te veel van invloed en daarom gaan in 2022
nieuwe proeven plaatsvinden waarbij de vezel in een keramische mantel geplaatst gaat worden.

Knelpunten

I.v.m. wegvallen ACIR uit het consortium, is er nagenoeg geen werk gedaan aan zowel de ontwikkeling van de opstelling voor het automatisch popnagels verwijderen als ook de recycling
van thermoplastisch composiet. In 2021 is er voor beide ontwerpen een alternatieve aanpak
ontwikkeld, begin 2022 zal dit in een officiële amendment vastgelegd gaan worden.

Algemene Publicaties

-
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5.12 L - Testen en evalueren van constructies

Figuur 5.12.1 – “Micro-Mechanica” In de electronenmicroscoop kunnen we statische testen uitvoeren en gelijktijdig
bekijken. Uitbreiding naar dynamisch testen is een lopende onderzoeksontwikkeling.

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 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 gevordert 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).
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Voor het verkrijgen van betrouwbare materiaalgegevens, het evalueren en screenen van nieuwe materialen en
materiaalcombinaties, het valideren van nieuwe constructieconcepten en ontwerpmethodes en voor het certificeren van constructies en constructiedelen is het uitvoeren van beproevingen in combinatie met al dan niet destructief onderzoek onontbeerlijk. Evaluatie van de resultaten levert informatie over de meest kritieke locaties in de
constructie waar eventueel verbeteringen moeten worden aangebracht. Ook levert dit gegevens voor inspectie- en
onderhoudschema’s gedurende het operationele leven van de constructie.
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:
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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. Een recente ontwikkeling is in de foto’s (Figuur 5.12.1) van de optische rekmeter getoond.

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 toepasbaarmaken voor de MRO- en maakindustrie, waardoor voorheen
nauwlijks te detecteren defecten opgespoord kunnen worden, danwel 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 (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.4)
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L.2

Corrosiemodellering (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.9)

L.3

3-D printen van hoogwaardige vezelversterkte polymeren en polymeer gevulde metalen (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.5)

L.4

Krimpspanningen in composieten (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.6)

L.5

MSO+: Verkenning nieuwe analyse technieken
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Verkenning nieuwe analyse technieken: ondersteuning additive manufacturing, Verkenning analyse technieken
MSO+
Ondersteuning additive manufacturing Karl Fischer (KF) titratie door het gebruik van drie methodes (SLM, DED en
mogelijk coldspray) van het printen van metalen binnen NLR is de vraag voor het kwantificeren van het metaal
poeder toegenomen. Naast het kwantificeren van de samenstelling en poeder dimensies, speelt vocht een grote
rol in de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat. Voor het bepalen van het vocht gehalte op ppm niveau kan de
KF methode gebruikt worden. Binnen het eigen werk moet er gekeken worden naar het kosten baten plaatje of
we de aanschaf en de metingen binnen NLR willen gaan uitvoeren.
Verkenning analyse technieken MSO+
Elektrochemische corrosie in samenwerking met AVST. Elektrochemische corrosie wordt gebruikt om de corrosie
eigenschappen te bepalen van diverse materialen, hierdoor verkrijgt men een beter inzicht in het voorspellen
van het corrosie proces. Binnen het eigen werk zal er door AVST een literatuur studie moeten worden gedaan en
binnen AVTH zal men de benodigde apparatuur studie doen.
Karl Fisher (KF) titratie
Met deze titratie mogelijkheid kunnen we ook kijken of het meten in andere samples mogelijk is, denk bijv. aan
vocht in hydraulische olie of brandstof. En is deze methode ook geschikt voor het vocht bepalen in vaste stoffen.

Resultaten 2021

Karl Fisher is een techniek waarmee het vochtgehalte in een monster tot op ppm niveau kan
worden bepaald zoals daar zijn poeders, brandstof en eventueel hydraulische olie.
Helaas was het kosten baten verhaal niet zo positief om deze techniek te gaan aanschaffen.
ICInductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES)
ICP-OES is een relatief eenvoudig analysetechniek voor detectie van meer dan 70 elementen
op ppm niveau. Met deze techniek worden bulk metingen verricht. De ICP-OES analyse kan
ingezet worden voor de navolgende gebieden:
• De analyses van additive manufacturing (AM) en/of cold-spray poeders. Dit voor het
bepalen van de samenstelling en de degradatie van de poeders.
• De analyse van het basis materiaal van componenten dit beschikbaar komen bij een
schade- en ongevallen onderzoek.
• De techniek is geschikt voor het meten van zowel vaste als vloeibare monsters bijvoorbeeld olie samples.
De kosten-baten analyyse is nog gaande.
Een eerste aanzet tot corrosiemodellering is beschreven in SA04.20

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

L.6

MSO+: Vervanging of update huidige technieken
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Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Nieuwe materialen vragen om andere prepareer technieken. Bij sommige materialen voldoet de huidige mechanische polijst methode gedeeltelijk of geheel niet. Een vervangende techniek voor deze tekortkoming kan ionen
etsen zijn. Deze techniek zal moeten worden geëvalueerd of het een aanvulling kan zijn naast het mechanisch
polijsten. Naast het kwantificeren van structuren (Lichtmicroscopie) wordt het kwantificeren van oppervlakten
steeds belangrijker. Voor het laatste kan een confocal laser microscoop een uitkomst zijn. Door deze twee technieken te combineren kunnen we de toekomstige vragen op het gebied van metalen beantwoorden. Voordelen
van deze techniek zijn o.a. bemeten van oppervlakte ruwheden van breukvlakken, het bemeten van oppervlakte
ruwheden voor en na een bepaalde behandeling.
Resultaten 2021

Door de werkdruk, mede vanwege het inwerken van twee nieuwe collega’s, is hier geen capaciteit voor vrijgemaakt.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

L.7

MSO+: Micro mechanica
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Het verder ontwikkelen van een dynamisch test module voor in de SEM, met als doel de scheurgroei te bekijken
in de eerste mm van de scheur. En tevens hier de huidige scheurgroei modellen te verfijnen of aan te passen.
Daarnaast moet er gekeken worden naar de aansturing van deze module op de huidige SEM.

Resultaten 2021

Er is in 2021 een basisontwerp gemaakt van een dynamische trekbank voor in de SEM, op basis van een eerste set specificaties. Dit ontwerp is overgedragen aan Enduteq, die hiervan een
eerste voorontwerp van een daadwerkelijke realisatie zal maken in 2022. In daaropvolgende
fasen zal de uiteindelijke set specificaties volgen en het uiteindelijke product (2023).

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

L.8

NDO+: NDO Technieken (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.10)

L.9

NDO+ Optische Technieken (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.11)

L.10 NLR-AVTH bijdrage PPS Cold Spray Technieken (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.24)

L.11 MechLab: Test Processen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -KE-chain: Door ontwikkelen en uitbreiden AVTH centraal workflow management systeem met meerdere testmethoden. Uiteindelijke doel is volledig digitale procesvoortgang bij mechanisch testwerk, waarbij traceerbaarheid,
queries, rapportage en dergelijke over alle enkelvoudige proefstukken en verzamelingen daarvan uitgevoerd
kunnen worden. Lengte kalibratie
Geautomatiseerde LVDT/rekmeter kalibratie opstellingen standaardisatie/optimalisatie met eventuele combi
met ARAMIS DIC kalibratie
NSA: KE-chain koppelen met NSA; digitaal logboek apparatuur testbanken, logboek eenassige testen.
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ISO 17025: Nastreven ISO 17025 erkenning continueren. Met KE-chain operationeel in Oktober 2020, dient de
reeds gemaakte documentatie geüpdatet te worden, en enkele procedures geïmplementeerd te worden, waarna
accreditatie aanvraag kan volgen.
Traceability rekmeet versterker settings: Geautomatiseerd vastleggen van de instellingen van een rekmeetversterker gebruikt voor coupon testen. (traceability)
Data visualisatie: Live data van running tests in mech-lab zichtbaar maken via bv html pagina. Hierbij rekening
houdend met eventuele meerdere datasets.
Simuleren eenassig testen: Doel: vooraf inzicht krijgen in wat mogelijk is qua testfrequentie (= testduur) en daardoor betere offertes maken
Resultaten 2021

KE-chain is het softwareplatform waarop statische testprogramma van enige omvang gedraaid
dienen te worden. Het betreft een workflow management systeem voor statische, dynamische en kruip testen op coupons. Het geheel is dit jaar operationeel gemaakt voor de grote
Strohm opdracht die eind 2021 is gegund. Met dit project als “launchin customer” is het de
bedoeling dat dit platform toegepast wordt op al het toekomstige coupon-testwerk
Kennisoverdracht in het Krack-Lab is in 3 maanden tijd gerealiseerd. Scheidend hoofd du Pon
heeft middels opeldings en examens zowel een nieuw hoofd kunnen klaar stomen, alsmede
diverse uitvoerende operatoren. Hierbij zijn de opgestelde naslagwerken en opleidings-rapporten blijvend van waarde.
In zijn nieuwe rol als hoofd Krack-Lab heeft Bos de automatisering van de rapportage van het
Krack-Lab succesvol ter hand genomen.

Knelpunten

Aan de overige onderwerpen is vanwege werkdruk, niet gewerkt.

Algemene Publicaties

-

L.12 MechLab: Test technieken
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -IMC stuur: Doorgronden/procedures/stuurmogelijkheden virtual testing/control modelling /integratie met andere sensoren/meetsystemen/DMMP/etc.
Nieuwe specials: Verleden: bearing bypass, DiDi, extreme omstandigheden: cryogeen, heet, toxic, explosiegevaar
Gripping techniek simulatie: M.b.v. simulatie software inzage krijgen in hel load-pad, en daarmee de lokale
spanningen, bij het vastpakken van trekproefstukken. Nu hebben we relatief veel gripping failures by specifieke
tension testen. Mogelijk kan er door een ander ontwerp van grips een betere belasting inleiding plaatsvinden en
kunnen we daarmee mogelijk het aantal gripping failures omlaag brengen. Denk hierbij aan stijfheid variaties en
(geleidelijkere) stijfheidsovergangen.
Valgewicht upgrade: Software vernieuwen/omzetten naar Win10
Resultaten 2021
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De 408-controller is een ontwikkeling van een moderne opvolger van de MTS-308 controller.
De hardware en de kernel worden geleverd door Perdok en Bosch rexroth in opdracht van het
NLR. De specificaties en de user interface zijn sterk geinsprireerd op specificaties vanuit het
Mech-Lab, waarin een “Instron-alike look ’n feel” is nagestreefd.
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Test technieken om burst testen van puizen vanuit cryogene omstandigheden uit te voeren zijn ontwikkeld. In de NLR bunker zijn
deze testen met LN2 uitgevoerd. Uiteindelijk doel is om dergelijke testen ook met LH2 te kunnen doen. In 2022 moet de ontwikkeling van diep-cryogeen testen in een stroomversnelling komen. In 2021 zijn hiertoe de volgende basis-stappen gezet:
• Ontwikkeling en aanbesteding LH2 dewarvat
• Voorstudie naar het ontwerp van een kleine LH2 liquefier,
in samenwerking met Cryoworld, zie afbeelding hiernaast.
• Opstellen van leveringscontract LH2 in kleine hoeveelheden met Air-Products
• Realiseren van EVD -procedures voor bewaren en vullen
van dewar-vaten met LH2.
• Vergunningsaanvraag opslagfaciliteit LH2
• Aanbesteding en ontwerp opslagfaciliteit LH2

Knelpunten

Aan de overige onderwerpen is vanwege werkdruk, niet gewerkt.

Algemene Publicaties

-

L.13 MechLab: Meet Technieken
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -AVE3/ARAMIS + integratie met bank: Afronden implementatie van optische rekmeter, genaamd AVE3. Bewijslast leveren m.b.v. vergelijkende testen (AVE3, extensometer, SSG) -> rapport.
AVE3/ARAMIS multi domein: Optisch meten combineren met: thermografisch, shearografisch, ultrasoon, CT
etc.). Dit noemen we "Multi Domein". Naast standaard ambient omgevingsfactoren ook aandacht voor cryogene,
en superhot omstandigheden
IMC DAQ: Doorgronden van de stuurmogelijkheden van het data acquisitie systeem IMC. Implementeren van
procedures hiervoor. Integratie van het IMC stuur/meet systeem met andere met andere sensoren en meetsystemen
Scheurgroei meet technieken: ARAMIS als scheurgroeivolger ontwikkelen. Voor 'normale' da/dn metingen is
DCPD / optisch afdoende. Interessant indien de plastische zone en de scheurtip-intensiteitsfactor metingen gedaan moeten worden. Mogelijk interessant voor da/dn testen waarbij DCPD niet mogelijk is.
Beeld opname aansturing: Fotocamera aansturing vanuit een stuur/meet apparaat. Dit gecombineerd met automatische data verwerking van camerabeelden en data
Resultaten 2021

De AVE-3D optische rekmeter is operationeel. Het rapport inclusief nauwkuerigheidsanalyse is
in conceptvorm gereed gekomen.
Aan de overige onderwerpen is vanwege werkdruk, niet gewerkt.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

L.14 FST: Rationalisering bestaande test processen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Doel is de interne werkprocessen te rationaliseren, het financiële kosten model op de processen te mappen en
bij te stellen. Toekomstig doel is het ontwikkelen van een (VROM) cost-estimation tool voor een betrouwbare
kosten indicatie van Full Scale testen op basis van een 2 a 3 tal parameters. Onderhoud en kalibratie van hardware moeten gestandaardiseerd worden en de status moet toegankelijk in de systemen staan. Visuele inspectie-
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tooling kan op korte termijn gemoderniseerd worden door financieel laagdrempelige tooling in de markt aan te
schaffen. --> Spearheads in 2021: a) Hardware organization & maintenance in NSA en b) Financial estimation tooling.
Resultaten 2021

Organisatorische en technische verbeteringen zijn doorgevoerd om deltakosten binnen een
project beter onder controle te houden:
• Een standaard excel tool is ontwikkeld en toegepast om de delta content ten opzichte
van contractuele afspraken te monitoren met support van de juridische afdeling
• De kalibratie- en onderhouds-status is vastgelegd in NSA voor 90 % van de FST tooling
• Een draft VROM (Very Rough Order of Magnitude) cost model is ontwikkeld en ingezet
tijdens het project Manta
• Het HOEC (Hands On Experience Centre) is operationeel gemaakt

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

L.15 FST: Nieuwe meet technieken & data processing
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Doel is mogelijkheden met nieuwe meettechnieken en data processing toe te passen. Door toenemende technologische complexiteit (smart materialen, advanced wings) groeit de hoeveelheid meetdata en neemt de wens toe
om deze snel en klant-specifiek te kunnen verwerken en te presenteren. NLR heeft reeds een uitgebreide ervaring op het gebied van meten en data verwerking middels het T-SHARE programma en deze dient te worden uitgebreid en geoptimaliseerd met slimme 3D meet en virtuele presentatie mogelijkheden.
--> Spearheads in 2021: a) Kennis transfer AVGS --> AVTH en b) Markt onderzoek virtual 3D mogelijkheden. Hier
hoort een Python cursus bij voor een aantal betrokkenen.
Resultaten 2021

De in 2020 aangeschafte IMC dataacquisitie apparatuur is gekoppeld aan de HOEC en operationeel gemaakt.
Real time data presentatie middels ARAMIS is succesvol ingezet bij SMS.
Python cursus door een 4-tal collega’s gevolgd.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

L.16 FST: Nieuwe test stuur technieken
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Doel is te onderzoeken of de huidige meer-assisen stuurtechnologie moet worden vernieuwd met geïntegreerde
control systemen en optimalisatie tooling. De actuele NLR technologie bestaat uit een gescheiden hydraulische
stuur (MOOG) en meet (PEEKEL) systeem, waarbij de test wordt geoptimaliseerd door middel van trial &error.
Om flexibel en beter te kunnen inspelen op wisselende test spectra en de test snelheid gecontroleerd te optimaliseren, groeit de noodzaak tot een geïntegreerd meet en stuur systeem, waaraan een digitaal model kan worden
gekoppeld. Hiermee kan voorafgaand aan de test de performance worden voorspeld en virtueel de impact van
wijzigende test parameters worden geanalyseerd.
--> Spearheads in 2021: a) Investigation Integrated Monitoring & Control en b) Simulation of a 1 axis hydraulic
control loop. Hier hoort een Matlab Simulink cursus
Resultaten 2021

Een draft uni-axiaal Servo MCK test model is ontwikkeld en geverifieerd aan testen op de
HOEC. De nieuwe generatie MOOG control tooling is aangeschaft. Een eerste serie testen is
uitgevoerd op de HOEC.

Knelpunten

-
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Algemene Publicaties

-

L.17 Flexibele malconcepten voor thermoplast materialen (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.7)

L.18 NLR bijdrage Smart Industry 3-D Print kompas (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA02.7)
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6 Faciliteiten als Vermogen
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.

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 luchtruimgebruikers 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)

228

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

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 luchtverkeersleiding te ontwerpen, prototypen, evalueren, valideren, demonstreren en te visualiseren.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

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 luchtverkeersleider (“human in the loop”) een belangrijke rol
speelt. Deze simulaties kunnen zich richten op deelgebieden (bijvoorbeeld tower luchtverkeersleiding), maar ook
op geïntegreerde gate-to-gate simulaties. Hiermee kan het totale proces van bijvoorbeeld Nederlandse luchtverkeersleiding, als onderdeel van bijvoorbeeld het Europese luchtverkeersleidingssysteem, accuraat worden nagebootst.
Voor visualisaties en analyses van complete (toekomstige) luchtverkeersscenario’s wordt ook gebruik Air Traffic
Optimizer (AirTOp). Met dit 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 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 worden aan een update waarbij scenario’s en luchtruim/luchthaven structuur door externe gebruikers zelf kan worden geconfigureerd en aangepast.
Er is tevens behoefte aan de mogelijkheid om derden delen van de NARSIM software aan te laten passen via zogenaamde Software Development Kits (SDK’s) zonder de broncode te moeten vrijgeven.
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.
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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 Projecten voor faciliteitontwikkeling
M.1 NARSIM
Kennispartners: LFV, DLR
Relaties klanten en gebruikers: LVNL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Vergroten inzetbaarheid en flexibiliteit van NARSIM middels ontwikkeling van Software Development Kits, PREPAIR scenario preparatie tool, Augmented Reality toepassingen en Speech Recognition.
Resultaten 2021

Zie onderzoeksprojecten benoemd onder 3.1.4 waar NARSIM is ingezet en verder is ontwikkeld daartoe.

Knelpunten

Resourcing: NARSIM in 2021 te druk bezet met realtime simulaties om hierbuiten grote innovaties op te pakken.

Algemene 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.
Resultaten 2021

Geen inhoudelijke voortgang. Wel kennisuitwisseling met DLR opgezet.

Knelpunten

Het nieuwe ontwerp van het Nederlandse luchtruim is nog niet gereed.

Algemene Publicaties

-

M.3 TRADEF
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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.
Resultaten 2021

Er is gewerkt aan auto-tuning waarbij Machine Learning technieken worden ingezet om het
tuningsproces van ARTAS te versnellen en automatiseren.

Knelpunten

Beperkt budget om echt goede voortgang te maken.

Algemene Publicaties

-

6.2 N - Missiesimulatiefaciliteiten en battlelab

Figuur 6.2.1 - Cover NLR brochure Battlelab: visie & expertise

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 civiele flight simulator, de helikopter-simulator en de UAS-grondstation simulatiefaciliteiten zijn verbonden met
de ATC-simulatoren (NARSIM) en vormen samen daarmee een complete air-ground operations validatieketen ten
behoeve van onder andere Air Traffic Management-vraagstukken.
De missiesimulatiefaciliteiten worden gebruikt voor Concept Development & Experimentation (CD&E) op terreinen
zoals systemen (human machine interface, operationele concepten, “opleiding, training en oefenen”, certificatie),
de zogeheten ‘missie-informatiecyclus’ bij militaire missies, en aircraft embedded simulation. De ontwikkeling van
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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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 3)

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 UAV-grondstationsimulator MUST en de cockpitsimulator APERO.

6.2.3 Impact
Het Faciliteiten als Vermogen (FaV) project “HITL 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 Militaire Missiesimulatie 2021
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK
De afdeling AOTS beschikt over meerdere simulatiefaciliteiten die worden ingezet voor de verschillende onderzoeksprojecten. Het gaat hier om de gevechtsvliegtuigsimulator Fighter 4-Ship (F4S), de helikoptersimulator HPS, de UAV-grondstation simulator MUST, de transportvliegtuigsimulator APERO en de Virtual Reality
Room (VROOM). Daarnaast beschikt de afdeling over het X-Lab waar onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt
op het gebied van VR/AR en serious gaming.
Het Faciliteiten als Vermogen project Militaire Missiesimulatie 2021 heeft tot doel om kennis op te bouwen
over (het ontwikkelen van) de faciliteiten en om de faciliteiten beter inzetbaar te maken voor toekomstige
projecten en het NLR battlelab.
Resultaten 2021
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Militaire Missiesimulatie 2021 (6213102):
• Er is een wind model gemaakt waarbij in verschillende hoogte lagen de wind-snelheid
en -richting geconfigureerd kan worden. Het flight control systeem van de RPAS is
aangepast zodat hij ook met wind een route en een cirkelvormige loiter kan vliegen.
• Er is software gemaakt die STANAG 4609 video binnen MUST ondersteunt. STANAG
4609 is DE interoperabiliteitsstandaard binnen NATO voor het verspreiden van ISR video van bemande en onbemande systemen. Deze software staat onder versiebeheer
en bevindingen en lessons learned zijn gedocumenteerd.
• Er is een plan van aanpak voor een UI design gemaakt en er is een start gemaakt met
het maken van een handleiding.
• Voor het ontwerp van scenario’s in een simulatieomgeving zijn behoeftes en toepassingen, waarbij scenariogeneratietools ingezet worden, in kaart gebracht en er is een
visiedocument geschreven met de uitkomst van de beschreven werkzaamheden, inclusief een roadmap voor de gewenste toekomstige situatie.
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• Er is een document geschreven met inventarisatie van Message-oriented Middleware
oplossingen en aanbeveling voor één message—oriented middleware en motivatie
voor de keuze.
• Er is onderzoek gedaan naar een standaard protocol voor een Computer Generated
Forces (CGF) interface tussen Smart Bandits (SB) en simulatieplatformen. Dit maakt
bestaande en toekomstige koppelingen tussen SB en simulatoren efficiënter en beter
interoperabel. Er is een interface beschrijving, een verslag met aanbevelingen voor
vervolgontwikkelingen en S/W gemaakt. De S/W is onder versiebeheer
• Er is een tool gemaakt die ervoor zorgt dat er niet meer volledig handmatig gewerkt
moet worden bij het koppelen van I.D's en 3D Models aan bepaalde entiteiten binnen
onze simulaties.
• Het UI design onderwerp is niet helemaal afgerond. Dat komt omdat medewerkers
pas in het laatste kwartaal hiervoor beschikbaar waren en er veel lopende projecten
moesten worden afgerond. Dit onderwerp krijgt wel een vervolg in 2022 binnen het
project ‘Smart Operator Support’.
• De volledige implementatie van de CGF interface is nog niet gelukt. Dat heeft te maken met onvoorziene S/W development zaken die aanvankelijk niet in de schatting zijn
opgenomen en het inwerken van een collega die later weer uit dienst trad.

Knelpunten

Algemene Publicaties

-

6.3 O - Laboratoriumvliegtuigen

Figuur 6.3.1 - Micrograviteit onderzoek in NLR/TU-Delft Citation laboratoriumvliegtuig
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6.3.1 Context
De Cessna Citation is het vliegtuig dat door NLR en TUD gezamenlijk wordt geopereerd en onderhouden ten behoeve van onderzoek. 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 validatieketen op weg naar implementatie in de operatie.
Sinds eind 2020 heeft NLR de beschikking hebben over een Pipistrel Velis Electro. Dit vliegtuig zal ingezet worden
voor onderzoeken naar, en experimenten met, elektrisch aangedreven vliegtuigen.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

6.3.2 Faciliteiten voor ondersteuning onderzoek
De Cessna Citation II van NLR / TUD is de afgelopen 28 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).
Voor elektrisch aangedreven vliegtuigen ligt een uitdaging in het leren omgaan met de beperkte endurance. Dit
levert beperkingen op v.w.b. de operationele inzetbaarheid.
Een voor de hand liggende inzet van een klein vliegtuig is de ab-initio opleiding van vliegers. Van belang is om hier
de trainingswaarde per vlieguur te maximeren en er voor te zorgen dat er een positieve transfer of training optreedt wanneer de leerling de overstap maakt naar vliegtuigen met traditionele voortstuwing. Ontwikkeling van de
faciliteit zal er op gericht zijn om te voorzien in lichtgewicht meetfaciliteiten waarmee o.a. aan de vlieger gemeten
kan worden, maar ook zogenaamde flight data eenvoudig verkregen kan worden.

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. NLR maakt hiermee dus onderzoek mogelijk op breed gebied, b.v. medisch, maar ook in de ruimtevaart.
Het onderzoek dat met de Pipistrel gedaan zal worden zal op termijn het gebruikspotentieel van dit soort vliegtuigen
vergroten en daarmee een bijdrage leveren aan de vermindering van de milieu impact van de (kleine) luchtvaart.

6.3.4 Projecten voor faciliteitontwikkeling
O.1
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Microzwaartekracht flight director
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•
•

Kennispartners: 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 2021 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 een
RADO-traject, testen op APERO en test/demovluchten.

Resultaten 2021

Geen activitieten in 2021

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

O.2

Meetfaciliteiten Pipistrel (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA18.12)

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,
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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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 3, 4, 5)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 49)

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 en vliegproeven
NLR ontwikkelt voor en in samenwerking met haar klanten vliegtuigsystemen voor zowel militaire als civiele toepassing. Om op effectieve en efficiënte wijze systemen te realiseren die aan klanten- en andere eisen, zoals luchtwaardigheidseisen, voldoen zijn ondersteunende gereedschappen en werkwijzen essentieel. Deze worden beschikbaar gesteld door middel van de Aircraft Systems Engineering Faciliteit. Voor de uitvoering van metingen tijdens
vliegproeven beschikt 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.
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) Systemen,
High Energy Laser (HEL)-systemen en Missile Warning Systems (MWS) is in 2018 het Optisch Laboratorium op de
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locatie Amsterdam geopend. Daarnaast wordt de simulatieomgeving van het NLR Battlelab CEREBRO verder ingericht 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 faciliteiten ter 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 (waaronder een GNSS simulator),
prototypes van (sub)systemen en componenten tot analyseapparatuur voor 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.

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: Universiteiten, Curtiss Wright, Safran
Relaties klanten en gebruikers: KLu, EC, EDA, DHC, NDMA, RDAF, BAF, AeroVironment, DALO, DLR, Curtiss Wright,
Bundeswehr, GKN Fokker, Airbus
De instrumentatie om gegevens in het vliegtuig te registreren en daarna op de grond te analyseren zal worden
vernieuwd. In gebruik zijnde analyseapparatuur en software wordt niet langer ondersteund en daarnaast is er de
vraag naar kleinere, eenvoudige en non intrusive systemen voor onbemande vliegtuigen. Voor de analyse van
vliegproefmetingen zal de huidige fysieke apparatuur worden gevirtualiseerd door functionaliteit op NLR servers
te realiseren.
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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 een het inrichten van onderhouds- en testfaciliteiten
(o.a. DGPS, MOON VDL monitoring system) en gebruiksruimtes passend bij het ondersteunen en de inzet van
vliegproefsystemen. Ook zullen er aanpassingen worden aangebracht ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek met de Pipistrel Velis.
Overige plannen voor 2021 betreffen:
- het doorvoeren van kleinere modificaties en certificatie van de Pipistel Velis. De modificaties betreffen vooral
het geschikt maken van de Pipistrel voor het uitvoeren van het eerste onderzoek ten behoeve van elektrisch vliegen en de toepassingen van elektrisch aangedreven vliegtuigen.
- In het kader van Flight test data processing tool ADAPT (ASTC Data processing tool) vindt doorontwikkeling van
een eigen dataverwerkings- en visualisatieprogramma plaats, beter aangepast aan interne en externe behoefte
dan commerciële programma’s.
- doorontwikkelen van de Position Error Correction (PEC) methode, zoals toegepast voor de Bundeswehr.
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 en uitbreiding van het tool. De huidige engine wordt verlaten om een web
based versie te ontwikkelen.
Resultaten 2021

Voor CMA stond 2021 voornamelijk in het teken van het ontwilkkelen van de web-based CMA
versie. Hiervoor is een userinterface, backend en database ontwikkeld. Deze applicatie wordt
begin 2022 uitgerold . Ook is het afgelopen jaar de database tooling verder doorontwikkeld en
aangepast aan de nieuwe database layout. Verder zijn er nog updates uitvoerd op de refdoc
database. Voor deze updates zijn er meerdere standaarden toegevoegd aan de database.
De grote drones OA-60 en Super Mugin zijn in 2021 voor projecten ingezet. De OA-60 heeft als
testplatform gediend voor het ISABELLE project en de Super Mugin wordt gebruikt als trainingstoestel voor het opleiden van de SFD vliegers. Het grondstation is hiervoor doorontwikkeld als BVLOS trainer. De inventaris is uitgebreid met een tweede aanhanger/grondstation en
voor de Drone Flight Inspectie ontwikkeling is apparatuur en zijn drones (Callisto 50 en Tarot
650) besteld. Levering wordt verwacht in 2022.
ADAPT is uitgebreid met verschillende nieuwe data protocollen en aangepast voor dataverwerking voor het ADRA project (PEC) en SCALAiR. Voor 2022 staan wederom uitbreidingen op
de planning voor implementatie van de Pipistrel CAN bus data
FTI ontwikkeling heeft in het teken gestaan van het vervangen van obsolete systemen zoals
meteo. De nieuwe systmen zijn operationeel gemaakt en ook voor het COMPASS2020 en
ADRA project ingezet. Voor het Next Gen Flight Test Systems project is de apparatuur inventaris uitgebreid met draadloze apparatuur. De FTI sytemen voor de Citation zijn aangevuld.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

II. Avionica-ontwikkelings- en milieutestfaciliteiten
P.2 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 verder
geautomatiseerd. De herleidbaarheid is dan ieder jaar direct actueel waarmee de claim in de scope kan worden
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aangetoond. De kalibratieopstelling voor het CleanSky2 project Sa2FIR door-ontwikkeld worden. Ten slotte is er
vraag naar kalibratie van (meet)apparatuur voor grote stromen (20 A tot 150 A) waarvoor meetmethodes en onzekerheidsberekeningen ontwikkeld moeten worden zodat dit (onder accreditatie) gekalibreerd kan worden.
Resultaten 2021

In 2021 is gewerkt aan de automatisering van de meetonzekerheidsberekeningen met de kalibratiesoftware. Daarnaast is gestart met de voorbereiding om temperatuurkalibraties onder
de ISO-17025 erkenning te brengen. De temperatuurkalibraties onder ISO-17025 erkenning is
van belang vanwege het voornemen om ook temperatuurtesten in het Thermisch Vacuum Lab
(TVL) onder ISO-17025 erkenning uit te voeren.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

P.3 Vibration and Shock Test (VST)-lab
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: 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 is een schok tafel in opbouw en zullen test campagnes moeten worden uitgevoerd om de nodige kennis op te bouwen. Materiaalkennis en kennis omtrent het gedrag van materialen bij het doorgeven van
schok energie is een belangrijke voorwaarde om testen te kunnen gaan uitvoeren. 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 2021

In 2021 is met behulp d.m.v. een stageopdracht het onderzoek naar de pyroshock opstelling
gecontinueerd. Het onderzoek betrof de mogelijkheden en beperkingen voor de tuning van
het shock respons spectrum om toekomstige pyro shock testen reproduceerbaar te kunnen
uitvoeren. Binnen het onderzoek zijn experimetele shock testen uitgevoerd op een aluminium
plaat om de shock response te karakteriseren en te verifiëren met theoretische modellen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

NLR-Memorandum-2021-016: “Shock Response Analysis of an aluminium plate”

P.4 Electro Magnetic Compatibilty (EMC)-lab
Kennispartners: Thales Nederland
Relaties klanten en gebruikers: Nederlandse en Europese industrie (bijv. Collins Aerospace, OIP Systems, Scioteq) 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 bestaande EMC meetmethoden (hardware,
software tools en documentatie) volgens de (laatste versie van de) relevante normen. Daarnaast wordt de benodigde kennis opgebouwd naar nieuwe testmethoden en -opstellingen.
In 2021 wordt de Reverberation Chamber testopstelling verder opgebouwd voor de uitvoering van hoge veldsterkte immuniteitstesten t.b.v. civiele en militaire luchtvaarttoepassingen.
De trends naar duurzamere luchtvaart leiden tot meer elektrische systemen aan boord van het vliegtuig (More
Electric Aircraft). Daarnaast zullen alternatieve voortstuwing zoals gedeeltelijk - of volledig elektrisch vliegen
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resulteren in de behoefte aan vernieuwde eisen en normen op het gebied van EMC. De algemeen geldende EMC
normen (zoals RTCA DO-160) zullen naar verwachting in de nabije toekomst significante wijzigingen ondergaan.
Om de (inter)nationale klanten van het EMC lab de komende jaren van dienst te kunnen blijven zijn, zal hiervoor
de benodigde kennis opgebouwd dienen te worden.
Resultaten 2021

In het EMC-lab is vanwege de beperkte capaciteit geen verder onderzoek verricht naar de inzet van de Reverberation Chamber. De faciliteitsontwikkeling betrof de inzet van een stagiair
op het gebied van ontwerp en realisatie van een nieuw interlock systeem voor de faciliteit.
Daarnaast is onderzoek verricht naar de beschikbaarheid van GPS tijdens EMC metingen in de
afgeschermde ruimte. Voor een toenemend aantal ruimtevaarttoepassingen is de beschikbaarheid van een GPS signaal tijdens EMC metingen een vereiste om het testobject (bijv.
nano-satelliet) functioneel te testen.

Knelpunten

Capaciteit (langdurig beperkt inzetbare medewerker)

Algemene Publicaties

-

P.5 Faciliteit voor Obsolescence Management
Dit onderwerp is met ingang van 2021 onderdeel van E.2 Avionics Engineering
P.6 Faciliteiten voor het realiseren van lucht- en ruimtewaardige elektronica
Dit onderwerp is met ingang van 2021 onderdeel van E.2 Avionics Engineering
P.7 Thermisch Vacuüm Laboratorium Faciliteiten & Tools
Kennispartners: GKN, Fokker ELMO, TUD
Relaties klanten en gebruikers: ISIS, Hyperion, Nedstack, TNO, Cosine, DAWN Aerospace, Freezite
Doel is het verbeteren en uitbreiden van de functionaliteit van bestaande en nieuwe faciliteiten van het thermisch vacuüm-laboratorium. Het streven is om de aansluiting bij de behoefte van de (nationale) lucht- en ruimtevaart-industrie te verbeteren en daarmee de kans op het verkrijgen van opdrachten te vergroten.
Voor 2021 is een aantal speerpunten gedefinieerd dat in samenwerking met de betrokken partijen wordt uitgewerkt:
1. Cubesat TV chamber. De kleine TV-kamer, geschikt voor cubesats, zal worden afgemaakt en de kamer zal
een afnametest ondergaan. De capaciteit van de cubesat vacuumtesten wordt hiermee verdubbeld en de
planning flexibeler.
2. TIR-sensor opstelling De opstelling voor het meten van de dissipatie van de piezo-positionerings-stack
wordt afgemaakt. Deze wordt gebruikt wordt om de actieve optische regeling van optische elementen aan
boord van cubesats mogelijk te maken.
3. Upgrade van de TV-kamer . De regeling zal worden overgezet op National Instruments H/W zodat de kamer
flexibeler te bedienen is en de testdata van de kamer makkelijker zijn te integreren met de testdata van de
klant. Verder wordt de kamer uitgebreid met twee nieuwe cold plates zodat.
Resultaten 2021
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De regeling van de Thermische vacuumkamer is overgezet op national instruments H/W waardoor de regeling flexibeler is en beter te integreren met de testdata van het test item. Hiermee is ook het risico op obsolescence-probleem van kritsche componenten opgelost.
De kleine TV-kamer is opgeleverd en in gebruik genomen, met als eerste klant de TIR-sensor
opstelling om de dissipatie van de piezo-positionerings-stack te meten. Deze meettechniek
biedt de mogelijkheid om de dissipatie van actieve piezo’s te meten zodat actieve optische regelingen aan boord van cubesats veel nauwkeuriger worden.
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Figuur 6.4.2 - Integratie van de piezo-stack test set-up in de kleine TV-kamer
Knelpunten

De upgrade van de control van de TV-kamer naar National Instruments H/W heeft meer budget gevraagd dan gepland.

Algemene Publicaties

Víctor Villalba Corbacho, Johannesvan Es, Hans Kuiper, Eberhard Gill, “Direct self-heating
Power Observations in Pre-stressed Piezoelectric Actuators”, Sensors and Actuators A: Physical Volume 333, 1 January 2022, https://doi.org/10.1016/j.sna.2021.113276

III. Military Operations Research Facilities
P.8

Seeker Test Facility (STF)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
De hardware- en software-configuratie worden aangepast aan de eisen van de aankomende trials. Hiertoe vinden er verbeteringen aan het systeem plaats, wordt extra functionaliteit toegevoegd en dient het complete systeem getest te worden. Omdat laser DIRCM systemen op korte termijn binnen Defensie operationeel worden,
zal ook de STF hierop aangepast moeten worden. Daarmee wordt het mogelijk worden om verregaande DIRCM
jamcode optimalisatie testen uit te kunnen voeren. Speciale aandacht heeft het smooth volgen van het platform met de STF om stabiele laser metingen mogelijk te maken. Gedacht kan worden aan een auto-tracking
functionaliteit op basis van IR en visuele camerabeelden.

Resultaten 2021

Op verzoek van DMO is de STF succesvol ingezet in Duitsland tijdens het DIRCM OT&E project
van de Multi-Roll Tanker Transport (MRTT) in samenwerking met andere Multinational MRTT
Unit partners. De STF is daarbij naar een specifieke configuratie omgebouwd om deze te kunnen integreren binnen het tracking systeem van het Duitse IABG. Additioneel zijn ook de IR camera, UV en visuele camera’s aangepast voor inzet in deze meetcampage.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Een rapport betreffende de integratie, instrumentatie en karakterisatie van een nieuw asset is
afgerond en gedistrubeerd naar CLSK-SEOV.

P.9

Electronic Counter Measure Test Facility (ETF)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
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De hardware- en software-configuratie worden aangepast aan zowel de eisen van de aankomende trials als de
meest up to date security eisen. Hiertoe vinden er verbeteringen aan het systeem plaats, wordt extra functionaliteit toegevoegd en dient het complete systeem getest te worden.
Resultaten 2021

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 op het Militair
Luchtvaart Terrein (MLT) Deelen en de Ermelose Heide georganiseerd.
Om de inzet van de ETF ook ik de toekomst zeker te stellen is een start gemaakt om alle verouderde computersystemen te upgraden naar OS W10 om aan de gestelde eien te kunnen
voldoen.

Knelpunten

Veel externe hardware werkt enkel met legacy computer systemen en drivers. Upgrades van
computer systemen houdt nu ook het upgraden van randapparatuur in.

Algemene Publicaties

-

P.10

Missile Warning System (MWS) Test Facility
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: CLSK, DMO
De hardware- en software-configuratie van de veldopstelling worden aangepast aan de eisen van de aankomende trials. Hiertoe vinden er verbeteringen aan het systeem plaats, wordt extra functionaliteit toegevoegd
en dient het complete systeem getest te worden. Nadruk zal liggen op het remote bestuurbaar maken van de
opstellingen hetgeen de veiligheid van de operators verhoogt.
In 2019 is hier de Missile Warning System (MWS) laboratorium opstelling aan toegevoegd. Het MWS laboratorium wordt uitgebreid voor compatibiliteit met de nieuwste UV-MWS en inzetbaarheid voor fixed wing aircraft.

Resultaten 2021

Enkele componenten van het MWS laboratorium bleken beschadigd aangeleverd en moesten
worden uitgebouwd en teruggestuurd. Er is tevens begonnen aan een handleiding voor zowel
labopstelling als veldopstelling. De labopstelling is verder opgebouwd en inmiddels operationeel.

Figuur 6.4.3 - Testopstelling MWS
In de testopstelling worden beelden geprojecteerd op het reflectie scherm van dreigingen en
andere bronnen. De sensor wordt aangestuurd alsof deze in een platform is ingebouwd. De
data van sensor en processor worden uitgelezen voor analyse.
Knelpunten

Lange levertijden bij fabrikanten van componenten en beschadigingen aan componenten bij
levering waardoor er extra werklast was en vertraging.

Algemene Publicaties

-

P.11

Optisch Laboratorium (HEL en DIRCM)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO, NCTV
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De werkzaamheden richten zich op de doorontwikkeling van twee onderzoeksfaciliteiten in het optische laboratorium. De basisopstelling van de laseropstellingen is in 2018 gerealiseerd: de High Energy Laser (HEL) testfaciliteit en de laser based Directed Infrared Counter Measure (DIRCM) optische tafel.
De verbeteringen bij de DIRCM opstelling richten zich voornamelijk op het verder automatiseren van de uitvoering van de testen en verwerking van de testdata. Tevens zal er gekeken worden in hoeverre de huidige setup
uitgebreid kan worden met Closed Loop DIRCM functionaliteit.
Om de onderzoeksmogelijkheden uit te breiden zijn aanvullende investeringen nodig in de apparatuur, zoals
optische spiegels, meetsystemen en lasers. Tevens dient de documentatie met betrekking tot deze optische
opstellingen te worden bijgewerkt.
De HEL faciliteit wordt uitgebreid met additionele sensoren voor het verbeteren van de dataregistratie. Tevens
wordt de software voor de dataregistratie en data-analyse verbeterd en hardware aangeschaft, zodat de meettijden kunnen worden verkort.
Resultaten 2021

De DIRCM opstelling heeft een uitgebreide uitlijning en kalibratie ondergaan. Hierbij zijn een
aantal valse bronnen geïdentificeerd en geblokkeerd. De gevolgde procedures zijn gedocumenteerd. Daarnaast zijn er updates uitgevoerd aan de laser control software.
Er zijn voorbereidingen getroffen om de HEL richtbaar te maken, met als reden het kunnen
aangrijpen op bewegende doelen zoals drones. Dit onderzoek zal in 2022 plaatsvinden in samenwerking met de Belgische Koninklijke Militaire Academie (RMA).
Dit jaar is de HEL faciliteit gebruikt voor verschillende experimenten om de effectiviteit van
een HEL op relevante doelen te onderzoeken. Deze onderzoeken bestaan onder andere uit
het identificeren van faalmechanismen. Deze kennis wordt gebruikt om aan de ene kant de
effectiviteit te optimaliseren en aan de andere kant mogelijkheden tot zelfbescherming tegen
HELs te ontdekken. Doelen waar dit jaar onderzoek naar zijn gedaan, zijn onder andere: keramische hitteschilden in samenwerking met de RMA, radome materialen, optische vensters die
gebruikt worden in sensoren, verscheidene detectormaterialen en camera’s.

Knelpunten

Er is een onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat gekeken heeft naar de
veiligheid van werken bij het bestralen van objecten waarbij mogelijk giftige stoffen vrij komen. Dit onderzoek was nodig omdat de werkzaamheden zich steeds meer richten op het
analyseren van HEL effectiviteit op volledige systemen waarvan niet alle aanwezige stoffen
kunnen worden geïdentificeerd. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen die opgevolgd zijn. Zo zijn er aanpassingen aan de targetbox van de HEL faciliteit gedaan
omde werkveiligheid te verbeteren.

Algemene Publicaties

-

P.12

NLR Battlelab (CEREBRO)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: CLSK, CLAS, CZSK, DMO
Het battlelab (genaamd Cerebro) is een samenwerking van verschillende afdelingen en wordt ook vanuit verschillende onderzoeksprojecten aan gewerkt. Het NLR Battlelab Cerebro biedt de mogelijkheid om vraagstukken op het gebied van Concept Development & Experimentation (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) onderzoeksinstituten, bedrijven en civiele veiligheidsinstanties.)

Resultaten 2021
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Er is een begin gemaakt met het koppelen van bestaande simulatie modellen in het Weapon
Engagement Simulation Tool (WEST) aan de Battle Lab omgeving (CEREBRO). Om de modellen
beschikbaar te maken buiten de Matlab/Simulink omgeving, is er gebruik gemaakt van code
generatie om deze modellen om te zetten in C++ code. Deze WEST modellen bevatten nauwkeurige kinematica en algoritmen voor het berekenen van signalen in het RF domein, waardoor het mogelijk wordt om radar signalen te berekenen met hoge nauwkeurigheid binnen de
Battle Lab omgeving. Vervolgens zijn deze modellen gecombineerd in een nieuwe software
bibliotheek. Deze nieuwe bibliotheek kan dynamisch ingeladen worden in verschillende
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software producten, waaronder de Battle Lab Computer Generated Forces (CGF’s) omgeving.
Er wordt toegewerkt naar een eerste demo waarin alle componenten samenkomen om de onderlinge communicatie te testen. Indien succesvol zal dit uitgebreid worden naar complexere
scenario’s.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

IV. Faciliteiten voor EM technologie en antennes
II – Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie

Figuur 6.4.4 - Harness Derating Test Facility bij NLR
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 faciliteiten9 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:

•
•

9

faciliteiten voor navigatie;
faciliteiten voor aardobservatie en ISR.

De faciliteiten ten behoeve van de ontwikkeling en test van ruimtevaart-gerelateerde (1) avionica, (2) constructies en (3) operationeel gebruik in de luchtvaart
worden in dit hoofdstuk niet behandeld, maar vormen onderdeel van de: (1) faciliteiten voor RDT&E van vliegtuigsystemen, (2) prototypefabricage- en testfaciliteiten, en(3) laboratoriumvliegtuigen.
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P.13

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 2021

In 2021 is er geen faciliteit als vermogen ingezet voor CELESTE. Wel is in de faciliteit uitgebreid
met de ingebruikname van een GNSS simulator.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

6.5 Q - Prototypefabricage- en testfaciliteiten

Figuur 6.5.1 – Volledig elektrische dynamische testbank; hogere snelheden (vooral bij grote verplaatsingen), lagere
infrastructurele impact (geen hydraulische leidingen en pompen, alleen een 400V-32A aansluiting.

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
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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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

Deel-KIA Circulaire Economie (MMIP’s 1A, 1C, 1E en 2D)

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 5, 6)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 27, 32, 34, 41, 82, 89)

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 NLR bij de vervulling van overheidsopdrachten (ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Defensie), als subcontractor in diverse militaire programma’s;

•

Ondersteuning van de Nederlandse maakindustrie door participatie in technologie-ontwikkelings-programma’s van bijvoorbeeld CompoWorld;

•
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Ondersteuning van de Nederlandse maakindustrie door onderzoek in opdracht;
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•

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 Projecten voor faciliteitontwikkeling
Q.1

Niet-Destructief Onderzoek (NDO)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Voor 2021 is de volgende doelstelling geformuleerd: Kunnen "stitchen" en "segmenteren" van C-scan data.
Achterliggende gedachte is dat in couponprogramma's je individuele C-scan data gekoppeld wilt hebben aan
een coupon, dat dat het veel economischer is om die data over veel coupons tegelijk, uit een enkelvoudige Cscan te halen.

Resultaten 2021

Kennis volledig tot inzetbare kunde ontwikkeld. Naast bewerking van optische afbeeldingen, is
“Multi domein” stitchen van bijvoorbeeld thermografiedata ook mogelijk gemaakt. Zie ook
SA04.01

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Q.2

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 2021

TorVac machine zelf heeft een uitwendige opfrisbeurt ondergaan. De externe behuizing was
hier en daar gecorrodeerd en deze is vervangen. Verder wordt voorzien dat het hitteschild zijn
langste tijd heeft gehad. Het functioneert nog binnen spec, maar vervanging is middels reservering in de investeringsbegroting 2022 reeds voorzien.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Q.3

Materiaal- en SchadeOnderzoek (MSO)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: De herinrichting van MSO faciliteiten ten gevolge van de nieuwbouw heeft nog een aantal laatste puntjes: fluid
susceptibility ruimte herinrichten in Hal-77.

Resultaten 2021

De fluid supceptibility ruimte is gereed voor gebruik. Daarnaast is de “MSO-2”-ruimte voor de
verwerking van NORSOK t.b.v. opdrachten uit de energie sector volledig operationeel. De
ruimte voor verwerking van objecten met een Chroom-6 houdende laag is aangewezen en
eenvoudig operationeel te maken, zodra opdrachten daartoe aanleidng geven. Arbo-technisch
zijn ale procedures en onderbouwende onderzoeken gereed.
Hiermee is Hal-77 voor AVTH het “Chemo-Mechanisch-Lab” waar zich de testen van materialen met een verhoogd gezondheidsrisico zijn geconcentreerd.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-
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Q.4

Rapid Decompression Facility (RDF)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Naast projectgebonden ontwikkelingen, is er geen eigen werk

Resultaten 2021

Geen ontwikkelingen in 2021.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Q.5

Scanning Elektronen Microscopie (SEM)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Er zijn geen SEM faciliteit-gebonden ontwikkelingen voorzien.

Resultaten 2021

In het kader van kennisontwikkeling strategische materialen heeft AVTH/AVGS deelgenomen
in een Horizon 2020 voorstel “inVECOF”. Dit betreft materiaalkaraterisatie op vezel en laminaat niveau van ceramische materialen, bedoeld voor hoge temperatuur applicaties. Hierbij
wenst Europa onafhankelijk te worden van niet EU-landen. De ontwikkeling van “Micro-Mechanica” apparatuur is in L.7 beschreven. De gefaseerde aanschaf, bij partner Enduteq, is onderdeel van faciliteitontwikkeling.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Q.6

Statische banken
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Volautomatische verwerking van data impliceert om te beginnen een gestructureerde netwerkomgeving (bv.
Claudus) waarin lokale autonomie en NLR-brede security en back-up worden gecombineerd.
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.

Resultaten 2021

Gedurenede het jaar meldde ODIC dat het Claudus protocol niet langer gebruikt mocht worden. Hierdoor is de netwerkarchitectuur, weer op de “oude” brug-PC” wijze ge-her-configureerd. Naar de toekomst toe lijken intelligente “netwerk-switch-protocollen” de gewenste
grotere veiligheid van het netwerk te kunnen gaan garanderen.
De nieuwe meetapparatuur betreffende IMC en AVE-3D (optische rekmeter) zijn volledig geintegreerd binnen het MechLab-netwerk.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Q.7

Dynamische banken
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: De temperatuurgevoeligheid van het MechLab geeft een onnodig grote ruis op de dynamsiche test-resultaten.
Dit dient te worden verbeterd door: verbetering regeling van de klimaathuishouding, dan wel aanpassing in de
hardware van de klimaatbeheersingssystemen.
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Resultaten 2021

Er is in toenemende mate behoefte aan dynamische testbanken met een relatief kleine belasting (<50kN). Een in het oog springend project hierbij is PROF-2 (zie project I.20 in hoofdstuk
5). Vanuit dit project dient heel veel dynamisch testwerk te worden uitgevoerd. Omdat enerzijds de marktvraag en de vraag vanuit PROF-2 de capaciteit bij AVTH nu en in de toekomst
overstijgt, en anderzijds de mogelijkheid van een nieuwe, zeer innovatieve volledig electrisch
aangedreven testbank zich aandiende, is de Instron E20000 aangeschaft. Zie Figure 6.5.1.
Op verzoek van ODHF is de verbetering van de klimaatbeheersing in Hal-7 (Mech-Lab) in 2 delen gesplitst. Het eerste deel is in 2021 gerealiseerd en betreft een fijnmaziger buizen/sokken
stelsel waardoor ingeblazen lucht veel gelijkmatiger verdeeld het Mech-Lab in stroomt. Dit is
een grote verbetering gebleken.
Deslaniettemin is er eind November een overschrijding van de grenzen van de omgevingsomstandigheden geconstateerd. Aangezien dit direct gevolgen heeft voor kalibraties en accreditaties is dit ge-escaleerd. Het tweede deel, betere regelingsalgoritme, is in samenspraak met
ODHF gecombineerd met de al op hande zijnde verbetering van regelapparatuur voor geheel
N100. Hoewel nog niet geheel gereed, is sindsdien geen overschrijding van de omstandigheden geconstateerd.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Q.8

Full Scale Test faciliteiten (FST)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Naast projectgebonden ontwikkelingen, is er geen eigen werk budget gereserveerd

Resultaten 2021

Geen ontwikkelingen in 2021.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Q.10 Geavanceerd beeldmeten (ARAMIS)
Kennispartners: Relaties klanten en gebruikers: Naast projectgebonden ontwikkelingen, is er geen eigen werk budget gereserveerd
Resultaten 2021

Er zijn ten behoeve van het scannen van windtunnel-rotor-bladen draaitafels en softwaremodules aangeschaft en werkend gemaakt met meetprocedures. Hierdoor kunnen na initiatie
van die meetprocedures voor een gegeven bladtype, zeer snel hele series bladen worden gescand.

Knelpunten

-

Algemene 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
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•
•
•

Non Standard test technieken, zoals dat testen bij -55C, update van de mobiele impactor en de DCBUBM ontwikkeling feitelijk ook waren.
Online testing
Virtual testing

Resultaten 2021

Voor de administratie van alle spullen bij AVTH wordt de zelf ontwikkelde NSA-app gebruikt.
Invoer van alle spullen is een eenmalige aktie, maar ook een tijdsintensieve. Eenmaak beschikbaar binnen NSA, is uitlenen, kalibratiehistorie bevragen etc. eenvoudig geworden.
Opslag van hydralische cylinders gebeurd bij AVTH traditioneel in kisten, waarbij de cylinders
horizontaal liggen. Dit is een niet optimale orientatie, die vervolgens zeer veel vloeroppervlak
inneemt. In 2021 zijn een 6-tal “COR”s ontwordpen en gerealiseerd, waarbij cylinders verticaal, met minimale vloeropervlak kunnen worden opgeslagen. COR = Cylinder Opslag Rek.
Traditioneel is de MTS 308 controller een zeer eenvoudig en goed te gebruiken controller voor
een-assige testopstellingen, buiten de standaard testbanken om. Deze controllers zijn echter
niet meer verkrijgbaar en het onderhoud van de bestaande machines is lastig. In samenwerking met Perdok en Bosch Rexroth heeft AVTH gewerkt aan de ontwikkeling van een “NLR408”-controller. De controllers dienen nog in 2022 de eindafname te doorgaan, en zijn dan inzetbaar. De user interface is Instron georienteerd (zie L.12). De besturingssoftware is tot en
met de kernerl toegankelijk voor het NLR, zodat toekomstige ontwikkelingen vanuit NLR zelf
ook mogelijk zijn geworden.
Voor testwerk in aggressieve omgevingen, zoals kruitptesten in NORSOK, is het een extra kwaliteitsborging als er een tweede interne loadcel is die controleerd of de externe loadcel nog
steeds representatieve waarden meet. Ontwikkeling van een dergelijke loadcel is een van de
verbeteringen die moeten leiden tot een volgende generatie kruipopstellingen te gebruiken
voor de energie sector.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

Q.12 Contactloze NDO faciliteitontwikkeling - laser ultrasoon inspectie (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project
SA04.23)

Q.13 Contactloze NDO faciliteitontwikkeling – Thermografie (zie sectie 1 - Strategische Ambities, project SA04.24)
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6.6 R - Aero- en engineering testfaciliteiten

Figuur 6.6.1 - New anechoic wind tunnel

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)modellen 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.
Het faciliteitencluster omvat:
•

Operating environment for simulations – Faciliteit voor Aerodynamische, Structuurmechanische en Elektromagnetische Toepassingen (FASET): een beveiligd high performance computercluster met toepassingen voor
accurate simulatie van onder andere Computational Fluid Dynamics , Computational Aero-Acoustics, Computational Aero-servo-elastics, etc.;

•

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’;

•

Modellen voor wapensysteemprestaties;

•

Diverse onbemande helikopters (als onderdeel van FURORE);
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•

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.

De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 2, 4, 5, 6)

•

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s 41, 45)

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-servoelasticiteit, elektromagnetisme en flight dynamics. Deze berekeningen dragen bij aan het opbouwen van platformkennis en het valideren van nieuwe vliegtuigconfiguraties, 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.
De faciliteiten ten behoeve van het maken van mechanische constructies en het aanbrengen van meetsensoren
worden regelmatig aangepast aan de behoefte vanuit de onderzoeksvragen. Het gaat hier onder anderen om het
vervangen van bewerkingsmachines en/of wijzigingen in de aansturing van deze machines.

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 ‘ultra-high 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

252

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

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
efficiënter en effectiever afhandelen van haar eigen processen.

6.6.4 Projecten voor faciliteitontwikkeling
R.1

Werkomgeving voor aerodynamische, aero-akoestische, aeroelastische en RCS-simulaties
Kennispartners: MARIN
Relaties klanten en gebruikers: -Het effectief en efficiënt kunnen bijdragen aan de behoefte van klanten van NLR vraagt om een state-of-the-art
rekencluster dat in staat is zeer complexe berekeningen te kunnen doen. Enerzijds vraagt dit met de huidige
ontwikkelingen binnen 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-theart rekencluster onontbeerlijk voor NLR.

Resultaten 2021

Gestart met bedenken architectuur die FASET meer toekomstbestendig maakt

Knelpunten

In 2021 heeft de FASET door hardwarestoringen ongeveer een maand niet kunnen functioneren. Dit heeft geleid tot meer onderhoudsinspanningen en ook is gestart met het bedenken
van een architectuur die meer toekomstbestendig is.

Algemene Publicaties

-

R.2

Testfaciliteiten voor geluid en trillingen
Kennispartners: -Relaties klanten en gebruikers: -Om de akoestische faciliteiten zelf (AWT en FDF) en het onderzoek in de faciliteiten en/of op locatie up-to-date
te houden dienen de faciliteiten, meettechnieken, meetsystemen en de bijbehorende software voor experimenteel akoestisch, trillings- en stromingsonderzoek voortdurend te worden aangepast, verbeterd en vernieuwd.
Deze activiteiten zullen zich toespitsen op de meettechnieken voor gebruik in de faciliteiten NLR-AWT (Acoustic
Wind Tunnel) en NLR-FDF (Flow Duct Facility) zoals drukkenmetingen, PIV metingen, gloeidraadmetingen en
akoestisch array metingen en voor gebruik in het veld met de daartoe benodigde hard- en software.
Het ligt in de bedoeling een aantal huidige, verouderde meetsystemen (LMS-SCADAS III en MAMS) te vervangen
en moderniseren. Voor de (nieuwe) hardware zal synergie worden gezocht met de huidige in gebruik zijnde vipers (GBM/M+P), zo mogelijk in overleg met andere NLR afdelingen en DNW. Daarvoor zal bestaande eigen
ontwikkelde software moeten worden aangepast en aangevuld met een commercieel aan te schaffen pakket.
Na aanschaf zal familiarisatie met de nieuwe software deel van de werkzaamheden zijn.

Resultaten 2021
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In 2020 zijn er referentiemetingen uitgevoerd voor de Aero-akoestische wind tunnel (AWT) in
Marknesse in de open straal en gesloten test sectie. De referentiemetingen bestonden uit statische drukmetingen, snelheidsmetingen met pitot-statische buis, turbulentiegraad metingen
met gloeidraden en achtergrond geluidsmetingen. In 2021 is de data verder geanalyseerd en
een rapport geschreven over de metingen (TR-2021-030). Dit rapport kan nu gebruikt worden
als referentie voor de kwaliteit van de lege AWT in open straal en gesloten configuratie.

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Voor een aantal meetsystemen is een simulatiemode ontwikkeld, waarmee zonder de hardware software kan worden getest en fouten opgespoord. Erg handig in deze tijd van thuiswerken. Verder zijn gebruikerswensen voor acquisitie en processing in de software gebracht en
getest. In 2020 is er voor de NLR-AWT een nieuwe balans besteld. Hiervoor is technische input
geleverd en gebruikerscriteria vastgesteld.
Knelpunten

-

Algemene Publicaties

E. van Bokhorst; "Reference measurements of the aeroacoustic windtunnel (AWT)", NLR-TR2021-030

R.3

Samenwerking met universiteiten op het gebied van experimentele aerodynamica en aero-akoestiek
Kennispartners: TUDelft, UTwente
Relaties klanten en gebruikers: DNW
Bij UTwente en TUDelft zijn kortgeleden vakgroepen voor Aeroakoestisch onderzoek opgericht. NLR zal actief
de samenwerking opzoeken op het gebied van akoestische meettechnieken om enerzijds richting te kunnen
geven voor dit type onderzoek in Nederland en anderzijds synergie te vinden met lopende activiteiten bij de
universiteiten.
In 2021 zal de samenwerking gezocht worden met UTwente om het door NLR ontwikkelde meettechniek Tomographic Beamforming te optimaliseren (lagere processingtijden) zodat industriële toepassing mogelijk wordt.

Resultaten 2021

Geen activiteiten

Knelpunten

Geen budget

Algemene Publicaties

-

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.
Er wordt een analyse uitgevoerd naar de behoefte komende vanuit onderzoeksvragen en de beschikbare bedrijfsmiddelen. Onder deze bedrijfsmiddelen vallen de frees- en draai- en vonkmachines, 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
komende vanuit de maatschappelijke vraag naar efficiëntere, stillere en veiligere lucht- en ruimtevaart. Wijzigingen in de gebruikte apparatuur worden vervolgens door middel van investeringsaanvragen voorgedragen.

Resultaten 2021

In 2021 is een NLR Investerings-Aanvraag (NIA) goedgekeurd voor de vervanging van de Bohle
S.O.F.-53 freesmachine. De specificatie voor een nieuwe machine is opgesteld. Hierin is de
keuze gemaakt om de benodigde technische mogelijkheden in te vullen door middel van de
inzet van een nieuwe CNC freesmachine waarbij speciale aandacht is gezet op de stijfheid van
het frame van de machine en de mogelijkheden om ook composiet te kunnen bewerken.

Knelpunten

Logistieke knelpunten als gevolg van de Covid pandemie hebben vertragend gewerkt. De definitieve aanschaf en implementatie is doorgeschoven naar 2022.

Algemene Publicaties

-

R.5
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6.7 S - Windtunnels

Figuur 6.7.1 - Innovative wind tunnel measurement methods

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.
De hier relevante onderdelen van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (KIC 2020-2023):
•

IKIA Klimaat en Energie (MMIP 9 en 10)

•

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

•

KIA Veiligheid (MMIP’s 5, 6)

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
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•

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. 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 Projecten voor faciliteitontwikkeling
S.1

Onderzoek RC met absolute encoder
Kennispartners: DNW
Relaties klanten en gebruikers: -Doelstelling van dit werkpakket is het uitvoeren door NLR van nader onderzoek met betrekking tot de inzet van
zogenaamde glas linealen met absolute positie meting.
Wat het onderzoek DNW potentieel zou kunnen opleveren is een verbeterde instel nauwkeurigheid van roervlakken aan wind tunnel modellen in wind tunnel tests en daarmee een verbeterd wind tunnel test resultaat
(het eindproduct van model + test).
Met glas linealen worden hier koopdelen bedoeld (sensor + encoder set) die recentelijk op de markt verschenen.
De leveranciers geven aan dat met deze sets, naast absolute positie meting, een voor DNW/NLR afdoende positie meet nauwkeurigheid bereikt kan worden.

Resultaten 2021

Het onderzoek is door NLR in een test opstelling getest en het bereikte resultaat is teleurstellend. Conclusie is dat de inzet van deze sets in remote controls van wind tunnel modellen
moet worden ontraden.

Knelpunten

Testopstelling leverd niet het gewenste resultaat.

Algemene Publicaties

-

S.2

Modern Prop RSB R&D
Kennispartners: DNW
Relaties klanten en gebruikers: -Doelstelling van dit werkpakket is het uitvoeren door NLR van nader onderzoek vanuit voortschrijdend inzicht
door vele ervaringen en interne R&D learning curves met betrekking tot het ontwerp, de bouw, de kalibratie en
de daadwerkelijke inzet binnen projecten van Rotating Shaft Balances (RSB), met name in wind tunnel modellen, waarbij propellers voor de voortstuwing gebruikt worden.
Wat het onderzoek DNW potentieel zou kunnen opleveren is een verbeterde meetnauwkeurigheid, verminderde gevoeligheid voor temperatuursinvloeden (met name gradiënten), verminderde hysterese effecten en
daarmee een verbeterd windtunnel testresultaat (het eindproduct van model + test).
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Resultaten 2021

In 2020 en 2021 zijn diverse verbeteringen bereikt. Vooral is een (veel) hoger kennis niveau
bereikt als het gaat om interface ontwerp details met betrekking tot het montage interface
tussen de as waardoor de RSB gedragen wordt en de RSB kern.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

S.3

Ontwikkeling Electric Propulsion Simulator, EPS
Kennispartners: DNW
Relaties klanten en gebruikers:
Een van de speerpunten van DNW is het uitvoeren van windtunnelproeven aan complete vliegtuigconfiguraties
waarbij tevens het effect van turbofan motoren wordt meegenomen. Traditioneel worden hier Turbine Powered Simulators (TPS) voor gebruikt. I.v.m. de gevraagde hoge vermogensdichtheid worden deze units aangedreven door perslucht . Door recente voorgang in de ontwikkeling van elektromotoren met hoge vermogensdichtheden is het nu mogelijk geworden om hiermee de turbinemotoren te vervangen.
In het kader van het EPS project wordt gewerkt aan het ontwerp en de bouw van een EPS demonstrator. In samenwerking met DLR is hiertoe eerst een ontwerp gemaakt van een generieke UHBR motor (fan, OGV’s, IGV’s,
intake, nacelle, pylon & bifurcations, nozzles). Vervolgens is deze teruggeschaald naar DNW windtunnel dimensies. Daarna is het benodigde vermogen voor de fan aandrijving bepaald. Op basis van deze gegevens heeft de
beoogde leverancier van de elektromotor de geometrische dimensies opgeleverd van de elektrische aandrijving

Resultaten 2021

Momenteel worden een 6-tal concepten verder uitgewerkt voor de EPS rekening houdende
met de dimensies van de elektromotor. In de loop van 2022 zal een van deze concepten gekozen worden en verder in detail worden uitgewekt tot een demonstrator.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

S.4

Thrust bookkeeping of BLI and IP vervolg
Kennispartners: DNW
Relaties klanten en gebruikers: Een experimentele methode met betrekking tot stuwkrachtboekhouding van BLI- en IP-systemen voor industriele windtunneltests is verder onderzocht. Een literatuuronderzoek, een windtunneltest in de DNW-LST, testdataverwerking en analyse zijn afgerond. Een volledige concept MSc-thesis (TU Delft) zal naar verwachting binnenkort beschikbaar zijn.

Resultaten 2021

Dit afstudeerrapport zal ook een kort recept bevatten dat door DNW kan worden gebruikt als
richtlijnen voor projectacquisitie, voorbereiding van testopstellingen, selectie van instrumentatie / meettechniek en testgegevensanalyse van toekomstige windtunneltesten van BLI/IPsystemen.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

Publicatie van de onderzoeksresultaten zou kunnen worden overwogen om de zichtbaarheid
van potentieel IP-testen bij DNW/NLR te vergroten.

S.5

DNW Research Support 2021 -Taak 4 - LLF automotive floor; CFD and experimental studies
Kennispartners: DNW
Relaties klanten en gebruikers: -Als onderdeel van het DNW Research support 2021 heeft NLR een test campagne uitgevoerd in de NLR-AWT.
Voor deze test was de AWT geconfigureerd naar het 1:10 schaalmodel van de DNW-LLF met de 8x6 ¾ open Automotive Test Section (ATS). Het doel van deze test was het verbeterend van de drukverdeling van de test
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sectie. Verschillende configuraties zijn hiertoe bestudeerd. Verder is de invloed van de locatie en grootte van de
spleet van de collector en tunnel blokkeringseffecten onderzocht.
De belangrijkste 4 configuraties die getest zijn zijn:
• ‘Standaard’ 1:10 schaald LLF collector vorm
• Aangepaste collector vorm, gebadeerd op de NWB collector insert
• 0.5 chord vleugel voor de collector
• 0.7 chord vleugel in de collector
De test toonde dat met de vooraf (door CFD) bepaalde parameters er geen significante positieve invloed te halen viel met de NWB insert of een van beide vleugels. Echter, voor significant grotere invalshoeken bleek er wel
een positief effect op de drukverdeling. Dit toont dat er stromingsverschijnselen optreden in de wind tunnel die
op dit moment nog niet met CFD te voorspellen zijn. Akoestische resultaten geven indicatie van een mogelijke
feedback loop tussen de nozzle en de collector. Advies zou zijn om dit in de toekomst verder te onderzoeken
door middel van PIV of hotwire. Als kanttekening moet vermeld worden dat deze feedback loop niet optreed bij
de standaard AWT collector.
Results 2021

Akoestische en druk data van de wind tunnel test campagne

Current issues

Feedbackloop tussen nozzle and collector

Publications

-

S.6

Tomography - automotive applications
Kennispartners: DNW
Relaties klanten en gebruikers: -Het onderzoek omvat twee aspecten (i) realisatie van een showcase-experiment dat de toegevoegde waarde
van de techniek aantoont, (ii) vermindering van de benodigde verwerkingstijd door verbetering van het algoritme. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met Volvo Cars. Er werden twee demonstratie-experimenten gerealiseerd, (i) op een productiespiegel en (ii) een mock-up van een kleispiegel waarmee het effect van geometrische modificatie op geluidsemissies kon worden bestudeerd. Beide campagnes hebben de
toegevoegde waarde van 3D-bronlocatie geïllustreerd, nu bronkaarten rechtstreeks kunnen worden gecorreleerd met geometrische kenmerken van de spiegel.

Resultaten 2021

Het ALTRE-algoritme (Akoestische locatie door tomografische reconstructie) is geoptimaliseerd voor snelheid en implementatie in een industriële omgeving, geïntegreerd in de bestaande solacan-suite. De rekentijd werd met een factor 2 verminderd. Typische rekentijden
liggen in de orde van 0,5 uur tot 1 uur voor een enkel datapunt, wat als een beheersbare rekeninspanning wordt beschouwd.

Knelpunten

-

Algemene Publicaties

-

S.7

Draadloze overdracht roterende delen
Kennispartners: DNW
Relaties klanten en gebruikers: -De werkzaamheden voor taak T9 zijn afgerond. Het omvatte het onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van draadloze dataoverdracht in roterende delen van windtunnelmodellen door gebruik te maken van
Commercial Off-The-Shelf (COTS) programmeerbare hardware. Het budget betrof de ondersteuning van twee
tranches HBO-studenten (respectievelijk een minorstage en een afstudeerstage). Deze scope bleek te groot
voor het kleine project en kon daarom niet volledig worden afgerond. Voor de opeenvolgende afstudeerstages
was dit project echter ondermaats en werd besloten om vanaf nul te beginnen en de applicatie te ontwikkelen
met Model Based Design (MDB) in plaats van met de programmeertaal C. MBD is een veelbelovende techniek
waarbij met behulp van Matlab Simulink een wiskundig model wordt ontwikkeld van de applicatie en zijn
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omgeving. In een aantal stappen wordt de softwarecode vervolgens automatisch gegenereerd om te downloaden in een COTS-processorbord. Tijdens deze stage bleek MBD echter niet de juiste techniek te zijn.
Resultaten 2021

Er is een aantal waardevolle conclusies te trekken die voor DNW interessant zijn:
IEEE 802.11 is de meest geschikte standaard voor draadloze gegevensoverdracht voor dergelijke toepassingen, vanwege de combinatie van een relatief hoge gegevensoverdrachtsnelheid
en redelijke afstanden tussen zender en ontvanger.
Om de hardware kosten laag te houden is het mogelijk om relatief goedkope COTS processor
boards te gebruiken: In het draaiende windtunnel gedeelte een kleine COTS Wi-Fi processor
module (kan STM32, Arduino, Raspberry Pi, zijn) en buiten de windtunnel het testgedeelte via
een standaard Wi-Fi-modem. Om zeker te zijn van datasynchronisatie en nauwkeurige steekproeven wordt geadviseerd om hiervoor op maat ontwikkelde hardware te gebruiken.
Aanvullend onderzoek is nodig om te bepalen of roterende antennes leiden tot een betrouwbare gegevensoverdracht. Ook moet de invloed van het metaal of composietmateriaal van de
windtunnelmodelonderdelen op de kwaliteit van de dataoverdracht worden onderzocht.
Model Based Design is niet de geschikte techniek voor snelle ontwikkeling van een data-acquisitietoepassing op een COTS-processorkaart. Het is beter om de conventionele programmeertaal C te gebruiken.

Knelpunten

Geconcludeerd kan worden dat draadloze dataoverdracht niet direct toepasbaar is, maar dat
nader onderzoek waardevol kan zijn: Er is een technologische kloof tussen dataoverdracht
met sleepringen (low-end) en de relatief kostbare door het NLR gepatenteerde Contactless
Rotating Power & Data Transfer (CRPDT) systeem (high-end). Draadloze dataoverdracht zou
een goede oplossing kunnen zijn voor het meten van een redelijk aantal dynamische signalen
(zoals microfoonsignalen en Kulite-signalen) tegen redelijke kosten. Een voordeel is ook dat er
bijna geen interne modelbekabeling meer nodig is, waardoor de invloed op de modelbalans
wordt geminimaliseerd. Onlangs vroeg Airbus naar de mogelijkheden van het gebruik van
draadloze technieken in windtunnelmodellen.

Algemene Publicaties

-
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Bijlage 1 - Samenstelling NLR Raad van Toezicht en
NLR Adviesorganen
Per 1 april 2022

Raad van Toezicht
LtGen b.d. J.H.M.P Jansen
Drs.ir. O.C.J. den Boer RC
vacature
Ir. M.M. van Rooij
Drs. P.M.L. Ykema - Weinen
vacature

Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

Adviesraad
Prof.dr.ir. M. Weijnen (voorzitter)
Ir. A.C.J. Besselink
Gen-Maj E. Boekholt-O’Sullivan
Ing. P. Cornelisse
Dr. R. Emmerink
M. van der Helm MBA
R.W. Postma MSc
K. Soumilas MSc
Gen-Maj A. Steur
J.M. Verkerk MSc
Prof.dr. G.C. Werij
P. Werther MSc
Drs.ing. H.Z. van de Wetering
Dr. M.W. Wise

TU Delft en NWO domein Toegepaste en Technische Wetenschappen
Netherlands Aerospace Group
Ministerie van Defensie
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Royal Schiphol Group
Luchtverkeersleiding Nederland
Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
GKN Aerospace
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
TU Delft, faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Netherlands Space Office
SRON Netherlands Institute for Space Research

Cdre J.P. Apon
Cdre J. van Deventer
Dr.ir. P.J. Kortbeek

voorzitter Adviescommissie Aerospace Operations
voorzitter Adviescommissie Aerospace Systems
voorzitter Adviescommissie Aerospace Vehicles
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Adviescommissie Aerospace Operations
Cdre J.P. Apon (voorzitter)
Ministerie van Defensie – Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit
Dr.ir. M. Arntzen
Royal Schiphol Group - Forecasting, Analysis and Capacity Management
Kol P. Arts
Ministerie van Defensie - Hoofd Afdeling Helikopter Operaties
Lt-Kol J.P. van den Dikkenberg
Ministerie van Defensie Staf CLSK - 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
KLM Royal Dutch Airlines - Technical Pilot B737 - Flight Standards & Compliance
Prof.dr.ir. M. Mulder
TU Delft Faculteit L&R - Hoogleraar Aerospace Human-Machine Systems
Dr. L.P.J.J. Noldus
Noldus Information Technology – Managing Director`
Ir. H.A.J.M Offerman
MovingDot - Managing Director
Prof.dr. H. Schiele
Universiteit Twente - Management en Bestuur; Technologie Management
R.J.A.J. Thijssen
Ministerie van IenW - DG Luchtvaart en Maritieme Zaken - Strategisch adviseur
Ir. E. Westerveld
LVNL – Strategy & Performance
Adviescommissie Aerospace Systems
Cdre J. van Deventer (voorzitter) Ministerie van Defensie – Commandant Air Combat Command (i.o.)
Drs. J.G.H. Carpay
Netherlands Space Office – Coördinator ESA
Ir. S. Kampen
Airbus Defence and Space Netherlands B.V. - Head of Technology
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. M.G.M. Koning ter Heege
Thales Nederland – Director Research, Technology & Innovation
Ir. J. Rotteveel
ISISpace – Innovative Solutions in Space B.V. - Chief Executive Officer
Lt-Kol H.C.G.A. Schattorie
Ministerie van Defensie – Hoofd Type Bureau MRTT
Prof.dr.ir. M. Voskuijl
Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) / NLDA - Wapen- en Luchtvaartsystemen
vacature
KLM Engineer & Maintenance
Adviescommissie Aerospace Vehicles
Dr. P.J. Kortbeek (voorzitter)
FLINCO
Dr. R. de Breuker MSc
Technische Universiteit Delft – LR; Structures and Computational Mechanics
Kol ir. T. Frieswijk
Ministerie van Defensie – Directie Projecten
Ir. M.J. van der Geest
Fokker Aerostructures – Director Product Groups – Afdeling Technology
Ir. J.F. Hakkaart
DNW – Directeur
Dr.ir J.L.C.G de Kanter
Airborne Composites Automation - Managing Director
A. Kanters
EmbraerX - Innovations Development Executive.
Ir. S. Kermans
Aeronamic BV - VP Product Development
Prof.dr.ir. A. van Keulen
Technische Universiteit Delft – 3mE; Afd. Precision and Microsystems Eng.
Drs. S. Mégard
Oerlikon Eldim – Head of Business Line Eldim
Kol R.J.M. Michielsen
Ministerie van Defensie DMO - Wapensystemen en Bedrijven / Luchtvaartsystemen
Ing. M. Oomen
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM); Fleet Manager B787 en A330
LtKol ir. K.J. Potman
Ministerie van Defensie - Head of Maintenance and Logistics Vliegbasis Leeuwarden
Dr. S.W. Rienstra
Technische Universiteit Eindhoven - W&I; Analysis, Scientific Computing
Ir. T. Sijpkes
Ebusco B.V. – Chief Technology Officer
Prof.dr.ir. T. Tinga
Universiteit Twente - Faculteit Engineering Technology, MS3 department
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
University of Twente - Department of Engineering Technology
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Bijlage 2 - Afkortingen
AAS

Amsterdam Airport Schiphol

ACARE

Advisory Council for Aeronautics Research in Eu-

CATIA

Computer Aided Three-dimensional Interactive
Application

rope

CBM

Condition Based Maintenance

ACI

Airports Council International

CDA

Continuous Descent Approach

ACM

Automated Composite Materials

CD&E

Concept Development & Evaluation

ADS-B

Automatic dependent surveillance-broadcast

CDM

Collaborative Decision Making

ADSE

Aircraft Development and System Engineering

CDO

Continuous Descent Operation

AEA

Association of European Airlines

CEAS

Confederation of European Aerospace Societies

AENA

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

CENA

Centre d’Etudes de la Navigation Aérienne

AFPT

Automated Fibre Placement Technology

CFD

Computational Fluid Dynamics

AFRL

Air Force Research Laboratory

CGF

Computer Generated Force

AirTOp

Air Traffic Optimizer

CHC

Canadian Helicopter Corporation

AMAN

Arrival MANager

CIRA

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

ANSP

Air Navigation Service Provider

CLAS

Commando LAndStrijdkrachten

ANWB

Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

CLSK

Commando LuchtStrijdKrachten

APERO

Avionics Prototyping Environment for Research

CNC

Computer Numerical Controlled

and Operations

COTS

Commercial-Off-The-Shelf

APOC

Airport Operations Centre

CROR

Counter Rotating Open Rotor

AR

Augmented Reality

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de

ARINC

Aeronautical Radio, Incorporated

Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeers-

ASAS

Aircraft Surveillance Applications System

techniek

ASTRON

ASTRonomisch Onderzoek in Nederland

CTW

Construerende Technische Wetenschappen

ATC

Air Traffic Control

CZSK

Commando ZeeStrijdKrachten

ATM

Air Traffic Management

DAEC

Dutch Aero Engine Cluster

AVIC

China Aviation Industry Corporation

DARE

Delft Aerospace Rocket Engineering

AVT

Applied Vehicle Technology

DEAF

Digital Electronic Attack test Facility

AWL

Aarding Weerstandlas

DFS

Deutsche Flug Sicherung

BZ

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

DGA

Délégation Générale pour l’Armament

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken

DG-INFSO Directorate-General for Information Society and

C4ISR

Command, Control, Communications, Compu-

CAA

Media

ters, Intelligence, Surveillance and Reconnais-

DHC

Defensie Helikopter Commando

sance

DIRCM

Directed Infrared Countermeasure

1) Civil Aviation Authority

DLO

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

2) Computational Aero-Acoustics

DLR

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

DMO

Defensie Materieel Organisatie

CAD/CAM Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing

DNV KEMA Det Norske Veritas - NV tot Keuring van Elektro-

CAE

Canadian Aviation Electronics Ltd.

CAEP

Committee on Aviation Environmental Protec-

DNW

Duits-Nederlandse Windtunnels

tion

DOBBP

Directie Operationeel Beleid Behoeftestellingen

CANSO
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DSNA

Direction des Services de la Navigation Aérienne

FDF

Flow Duct Facility

DSTO

Defence Science and Technology Organisation

FIM

Faciliteit voor Instandhouding Meetapparatuur

DTP

Defensie Technologie Project

FIM

Flight deck Interval Management

EADS

European Aeronautic, Defense and Space Com-

FOCA

Federal Office of Civil Aviation

pany EADS NV

FOM

Fundamenteel Onderzoek der Materie

EASA

European Aviation Safety Agency

FPGA

Field Programmable Gate Array

ECAC

European Civil Aviation Conference

FURORE

Facility for Unmanned ROtorcraft REsearch

ECATS

Environmental Compatible Air Transport System

F4S

Fighter Four Ship

ECF

DNW Engine Calibration Facility

GARTEUR Group for Aeronautical Research and Technology

ECSS

European Cooperation for Space Standardization

EDA

European Defence Agency

GBAS

Ground-Based Augmentation System

EEC

EUROCONTROL Experimental Centre

GBP

Geomatics Business Park

EECT

Efficient Energy Conversion Technologies

GFORCE

Generic Fighter Operations Research Cockpit En-

EGNOS

European Geostationary Navigation Overlay Ser-

in Europe

vironment

vice

GIS

Geografische Informatie Systemen

EGSE

Electrical Ground Support Equipment

Glare

Glass fibre reinforced (laminate)

EHEST

European Helicopter Safety Team

GMES

Global Monitoring for Environment and Security

EHQ

EUROCONTROL Headquarters

GNSS

Global Navigation Satellite System

EMC

Elektro-Magnetische Compatibiliteit

GPS

Global Positioning System (Navstar)

EMG-lab

Laboratorium voor Elektro Magnetische Groot-

GRACE

Generic Research Aircraft Cockpit Environment

heden en Tijd

GSP

Gasturbine Simulatie Programma

ENAC

École Nationale de l'Aviation Civile

GTI

Groot Technologisch Instituut

ENAV

Ente Nazionale di Assistenza al Volo

HEL

High Energy Laser

E2CM

European Co-operation on (Cryogenic) Models

HELENA

HELicopter Environmental Noise Analysis plat-

ERA

European Research Area

EREA

European Research Establishments in Aero-

HCSS

Den Haag Centrum voor Strategische Studies

nautics

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

EOV

Elektronische OorlogsVoering

HITT

Holland Institute of Traffic Technology

ESA

European Space Agency

HMD

Head Mounted Display

ESO

European Southern Observatory

HPS

Helicopter Pilot Station

ESRE

European Space Research Establishments

HST

DNW Hoge Snelheid Tunnel

ESTEC

European Space Technology Centre

IABG

Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft

ETF

Electronic countermeasure Test Facility

IATA

International Air Transport Association

ETPS

Empire Test Pilot School

ICAF

International Committee on Aeronautical Fatigue

ETW

European Transonic Wind Tunnel

ICAO

International Civil Aviation Organization

ICT

Information and Communication Technology

ment

IenW

(Ministerie van) Infrastructuur en Waterstaat

EWI

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

ILS

Instrument Landing System

EU

Europese Unie

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

EV

Externe Veiligheid

INCAS

National Institute for Aerospace Research, Roe-

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

FAA

Federal Aviation Administration

FABEC

Functional Airspace Block Europe Central

FAI

First Aviation Institute

EUROCAE European Organisation for Civil Aviation Equip-
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INRIA

Institut national de recherche en informatique et
en automatique

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

ISIS

Innovative Solutions In Space

tem

ISO

International Organization for Standardization

Faciliteiten als Vermogen

ISR

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance

FANOMOS Flight track and Aircraft NOise MOnitoring SysFaV

form
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ISS

International Space Station

MvD

Ministerie van Defensie

ITAR

International Trade in Arms Regulations

MVP

Minimum Viable Product

ITD

Integrated Technology Demonstrators

MWS

Missile Warning System

ITP

Internationaal Technologie Programma

NAC

Netherlands Aircraft Company

JAA

Joint Aviation Authorities

NACO

Netherlands Airport Consultants B.V.

JARUS

Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned

NARSIM

NLR ATC Research Simulators

Systems

NASA

National Aeronautics and Space Administration

JRC

Joint Research Centre

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

JSF

Joint Strike Fighter

NATS

National Air Traffic Services

JTI

Joint Technology Initiative

NCLR

Nederlands Centrum voor Laser Research

JU

Joint Undertaking

NDI

Niet-Destructieve Inspecties

KAT

Kleine Anechoïse windTunnel

NDO

Niet-Destructief Onderzoek

KaV

Kennis als Vermogen

NEC

Network Enabled Capabilities

KDC

Knowledge and Development Centre

NEVASCO NEtherlands Value Adders Services COllective

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

NH90

KLPD

Korps landelijke politiediensten

KMWE

Klein Metaal Werkplaats Eindhoven

NLDA

Netherlands Defence Academy

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

KvB

Kennis voor Beleid

NSO

Netherlands Space Office

LabVIEW

Laboratory Virtual Instrumentation Engineering

NTP

Nationaal Technologie Programma

Workbench

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

NATO middenklasse transportHelikopter ontwikkeld vanaf de jaren ‘90

LCM

Life Cycle Management

LED

light-emitting diode

LFV

Luftfartsverket

LIDAR

LIght Detection And Ranging

OEM

Original Equipment Manufacturer

LLF

DNW Large Low-speed Facility

ONERA

Office Nationale d'Etudes et de Recherche Aèros-

LR

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

LRN

Lucht- en Ruimtevaart Nederland

OVV

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

LST

DNW Lage Snelheid Tunnel

O&T

Opleiding en Training

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

OT&E

Operational Test and Evaluation

M&S

Modellering en Simulatie

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

M2i

Materials innovation institute

PHM

Prognostics and Health Management

MALE

Medium Altitude Long Endurance

PIV

Particle Image Velocimetry

MAMS

Mobile Acoustic Measuring Stations

PLST

Pilot Lage Snelheid Tunnel

MARIN

Maritiem Research Instituut Nederland

Polimi

Politecnico di Milano

MATLAB

MATrix LABoratory

PPS

Publiek-Private Samenwerking

MKB

Midden- en KleinBedrijf

RANS-LES Reynolds-Averaged Navier–Stokes - Large Eddy

MLA

Militaire Luchtvaartautoriteit

MLT

Militair Luchtvaart Terrein

RCS

Radar Cross Section

MMU

Mulitnational MRTT Unit

RDT&E

Research, Development, Test and Evaluation

MOTS

Modified-Off-The-Shelf

RF

Radio Frequency

MoU

Memorandum of Understanding

RIFT

Robotic Inspection of Fuel Tanks

MRO

Maintenance, Repair en Overhaul

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

MRTT

Multi Role Tanker Transport

RMA

Royal Military Academy (België)

MTF

MWS Test Facility

ROM

Reduced Order Model

MUAC

Maastricht Upper Area Control Centre

RPAS

Remotely Piloted Aircraft Systems

MUST

Multi UAS Supervisory Test bed

R/T

Radio-Telefonie
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(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

patiales

Simulation

NLR ACTIVITEITENVERSLAG 2021

RTM

Resin Transfer Moulding

RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SBAS

satellite-based augmentation system

SDK

Siftware Development Kit

SEM

Scanning Elektronen Microscopie

SESAR

Single European Sky ATM Research programme

SFWA

Smart Fixed Wing Aircraft

SHM

Structural Health Monitoring

SISO

Simulation Interoperability Standards Organization

SNM

Stichting Natuur en Milieu

SRON

Stichting Ruimte Onderzoek Nederland

SSBV

Satellite Services B.V.

SST

DNW Supersone Snelheid Tunnel

STF

Seeker Test Facility

STO

Science and Technology Organization (NATO)

STW

Stichting Technische Wetenschapen

S[&]T

Science & Technology

TAAM

Total Airspace and Airport Modeller

TAPAS

Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structures

TKI

Topconsortium voor Kennis en Innovatie

TMA

Terminal Manoeuvering Area

TN

Technische Natuurkunde

TNO

Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TRADEF

TRAcker DEvelopment Facility

TRL

Technology Readiness Level

TUD

Technische Universiteit Delft

TUe

Technische Universiteit Eindhoven

UAM

Urban Air Mobility

UAS

Unmanned Aircraft Systems

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

UT

Universiteit Twente

UTM

Unmanned Traffic Management

UU

Universiteit Utrecht

VCNS

Virtual Community Noise Simulator

VenJ

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie

VHDL

VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language

VHF

Very High Frequency

VR

Virtual Reality

VSL

Van Swinden Laboratorium

VU

Vrije Universiteit Amsterdam

WEST

Weapon Engagement Simulation Tools

WEU

Western European Union

WUR

Wageningen University & Research
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