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1
1.1

Introductie
Inleiding

Met een blik op de nabije en verdere toekomst heeft NLR het strategieplan 2022 – 2025 opgesteld en gepubliceerd. In
die strategieperiode legt NLR daarmee een belangrijke basis voor het realiseren van de klimaatambities in de Europese Green Deal en ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe), de adviesraad voor luchtvaartonderzoek in Europa. Ook sluit het aan bij de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2030 bij de internationale koplopers te horen op het gebied van hybride-elektrisch vliegen en om ervoor te zorgen dat alle grondgebonden operaties klimaatneutraal zijn. Tevens ondersteunt NLR de Nederlandse krijgsmacht met de eerste implementatiestappen
van de Defensievisie 2035, die met een structurele verhoging van 3 miljard euro in de defensiebegroting van het coalitieakkoord daarbij beter kan inspelen op het huidige wereldbeeld en dreigingsklimaat.
Conform het strategieplan werkt NLR met ingang van 1 janauri 2022 op een programmatische wijze aan een multidisciplinaire kennisopbouw, ondersteund door een brede, relevante kennisbasis. Met een negental programma’s legt
NLR het verband tussen de te realiseren maatschappelijke impact en de kennis en technologie die daarvoor beschikbaar moeten zijn. Tevens geven de programma’s en de kennisbasis inzicht in hoe de ontwikkeling van kennis en technologie binnen de NLR-organisatie is georganiseerd. NLR-onderzoek vindt veelal plaats met gemengde financiering,
waarbij sprake kan zijn van zowel private als publieke opdrachtgevers, van aanvullende subsidie en van zogenoemde
matching vanuit het gesubsidieerd onderzoek. Het Onderzoeksplan 2023 geeft een zo volledig mogelijk overzicht.
Dit document bouwt voort op het aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangeboden NLR-strategieplan 2022-2025 en is een uitwerking van het document ‘Visie op Hoofdlijnen 2023-2026’.
Hoofdstuk 2 beschrijft de drie centrale maatschappelijke thema’s waar NLR een essentiële rol beoogt te vervullen binnen het domein van de lucht- en ruimtevaart. Dit gedeelte is ontleend aan het strategieplan. Hoofdstuk 3 licht de uitwerking toe van de programma’s op hoofdlijnen, bestaande uit; de beoogde maatschappelijk impact, de doelstellingen voor het programma op verschillende tijdschalen en de inhoudelijke aanpak. Hoofdstuk 4 gaat nader in op de
hierboven benoemde kennisbasis en hoofdstuk 5 behandelt de NLR-faciliteiten. Als laatste bevat hoofdstuk 6 een
overzicht van de inzet van middelen, uitgaande van een indicatie van de voorlopige budgetten 2023.

1.2

Actuele ontwikkelingen

Het strategieplan sluit aan op de behoeftes in de maatschappij op het gebied van lucht- en ruimtevaart en beschrijft
de koers die NLR heeft uitgezet. Het plan is definitief vastgesteld in mei 2021. Sindsdien is ons wereldbeeld alweer
significant veranderd. Om die reden is NLR alert om doelen en/of prioriteiten aan passen aan het voortschrijdend inzicht, zoals door de gevolgen van de COVID-19-uitbraak (en herstel) en de oorlog in Oekraïne. Zo staat NLR zij aan zij
met de lucht- en ruimtevaartsector om sterker uit de coronapandemie te komen en met Defensie om de bijgestelde
verwachtingen, die na mei 2021 aan de krijgsmacht zijn opgelegd, te helpen realiseren. Het verwachte economisch
herstel zal misschien niet direct volledig gelden voor de luchtvaartsector: de sector zal mogelijk nog meerdere jaren de
gevolgen ervan ondervinden. Daarbij blijkt uit de actuele situatie op Schiphol dat de groei naar vroegere vervoerscapaciteit (pre-corona) op zich ook zijn problemen kent.
Aan de andere kant geeft de crisis ook een positieve impuls aan de verduurzaming van de luchtvaart en maakt de
overheid middelen vrij om hier invulling aan te geven zoals de in 2022 toegekende investering van meer dan 300 miljoen euro aan het project ‘Luchtvaart in Transitie’ via het Nationaal Groeifonds, waarmee Nederland nu - net als bijvoorbeeld Duitsland - beschikt over een nationale luchtvaartaanpak. Dit biedt kansen om samenwerking met bijvoorbeeld DLR op een hoger plan te brengen.
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Ook geopolitieke spanningen o.a. ten gevolge van de ontwikkelingen in Oekraïne zorgen voor een veranderend wereldbeeld met onder andere consequenties voor de Nederlandse defensie. Bovenop de extra middelen uit het coalitieakkoord worden structureel verder aanvullende middelen vrijgemaakt. Voor NLR betekent dit een groeiende vraag om
Defensie te ondersteunen op het gebied van onderzoek, technologieontwikkeling en innovatie op een veelheid van
kennisdomeinen.
Bij elkaar vragen deze ontwikkelingen een grotere groei van NLR (o.a. aantal fte’s) dan in het strategieplan kon worden voorzien.
Naast bovenstaande disrupties zullen ook meer geleidelijke ontwikkelingen een rol van betekenis spelen bij de realisatie van de beoogde doelstellingen in het strategieplan. Denk aan de publieke opinie over de rol van luchtvaart die alsmaar luider en kritischer klinkt. Dat draagt er aan bij dat politieke standpunten kunnen wijzigen met bijbehorende
consequenties. In positieve zin is er bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor duurzaamheid, zoals via het Europese
partnerschap JU Clean Hydrogen, waar NLR sinds een klein jaar aan deelneemt, een besluit dat niet concreet in het
strategieplan was voorzien. Onlangs werd bekend dat twee NLR-onderzoeksvoorstellen (BRAVA en COCOLIH2T) in dit
programma zijn gehonoreerd waarmee een succesvolle start wordt gemaakt in dit, voor samenwerking op het gebied
van duurzaamheid, uiterst relevante partnerschap.

1.3

Prioriteiten NLR en indeling onderzoeksplan

Voor NLR heeft het de belangrijkste prioriteit om het onderzoek zó in te richten dat deze maatschappelijke ontwikkelingen en het overheidsbeleid maximaal ondersteunt. Die twee criteria vormen het toetsingskader bij het opstarten
van nieuwe onderzoeksprojecten. NLR is bewust vaak al betrokken bij de totstandkoming van de beleidsdocumenten.
Dit waarborgt vroegtijdig afstemming van de NLR-onderzoeksprioriteiten met de doelstellingen van de overheid.
Bepalend voor het onderzoek is het nieuwe strategieplan, dat de periode 2022-2025 betreft. NLR levert zijn bijdrage
op drie Thema’s, welke beschreven zijn in hoofdstuk 2:
1. Duurzame luchtvaart
2. Competitieve lucht- en ruimtevaart
3. Veilige samenleving
Om de samenhang tussen projecten te vergroten en
de gerichtheid op de gewenste maatschappelijk impact op deze drie thema’s te versterken, heeft NLR
gekozen voor vraaggestuurde Programma’s. De programmering wordt gefocust op de kennisbehoeften
van ministeries en anderen belanghebbenden. Dit levert kennis en technologie op, die typisch in 2 tot 5
jaar toegepast kunnen worden. De budgetten vanuit
de ministeries voor deze vraaggestuurde programma’s worden per departement vastgesteld door
de NLR-Taakgroep, waarin alle departementen zijn
vertegenwoordigd.
De Kennisbasis voorziet in de achtergrondkennis en technologie, om de in de toekomst (met kenmerkend
termijn van 5-10 jaar) te verwachten vragen te kunFiguur 1.1.1 - Onderdelen besteding subsidie
nen beantwoorden. In lijn met de strategische thema’s
worden de budgetten voor de Kennisbasis evenwichtig over de afdelingen verstrekt.
Faciliteiten, benodigd om de werkzaamheden binnen de programma’s en de kennisbasis uit te voeren, worden waar
nodig ondersteund door de instandhoudingsbijdrage.
6
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De programma’s zijn beschreven in hoofdstuk 3, de kennisbasis in hoofdstuk 4 en de faciliteiten in hoofdstuk 5.
De scope van dit onderzoeksplan betreft een globale meerjarige planning, één of meer roadmaps per programma die
inzicht geven in de samenhang tussen maatschappelijke impact en de NLR-kennisontwikkeling, met een focus op de
activiteiten in 2023. Voor de kennisbasis en de faciliteiten is een soortgelijke opbouw gehanteerd.

1.4

Relatie tussen programma’s en thema’s

Onderstaand schema licht de relatie tussen thema’s en programma’s toe:
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1.5

Missiegedreven Topsectoren- en InnovatieBeleid

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

Circulaire Economie
(MMIP’s)

KIA Veiligheid
(MMIP’s)

KIA Sleuteltechnologieën (MJP’s)

Programma’s
KLV - Klimaatneutrale Luchtvaart

9,10

Ja

IMM – Impact op Mens en Maatschappij

10

Ja

VCO - Veilige en Concurrerende Operatie

10

Ja

41,55

9,10

Ja

41

OLR - Ontwikkeling L&R vaartuigen
OB - Operationele Beschikbaarheid

Ja

1A,1C,1E,2D
8

1E

IGO - InformatieGestuurd Optreden
FASP - Future Air & Space Power
OA - Onbemand en Autonoom

9
9,10

OT - Opkomende technologieën

41

2,3,4,5,6,7

27,41,54

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

55

3,4,7

38,41,55

Ja

41

Ja

41

Kennisbasis (afdelingen)
ASAM - Avionica Systems/Maintenance Eng.

9,10

Ja

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

ASDO - Defence Operations
ASEQ - Electromagn, Energy Man. & Qual.

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

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

55,89

Ja

6,7

ASIS - Information Supremacy

Ja

2,3,5,6

ASTC - Flight Test & Certification

Ja

AOAP - Air Traffic Management & Airports
AOSE - Sustainability and Environment

9,10

2,3,5,6,7

4,41,48,49

10

Ja

41

9,10

Ja

41

AOSH - Safety & Human Performance

Ja

8

AOTS - Training en Simulatie

Ja

3,5,6,7,8

41,55

AOFO - Flight Operations

9,10

Ja

AVCE - Collaborative Engineering Systems

9,10

Ja

2, 3, 4, 5, 6, 7

34,41,45,48,54,82,89

AVET - Engineering &Technical Services

9,10

Ja

6

41

9

Ja

6

41

AVIL - Platform Integrity & Life Cycle Support

9,10

Ja

1E

2,5,6

41,54,48

AVST - Structures Technology

9,10

Ja

1A,1C,1E,2D

2,6

27,32,34,41,82

AVTH - Structures Testing & Evaluation

9,10

Ja

1E

6

27,32,34,41,82

AVVA - Vertical Flight & Aeroacoustics

9,10

Ja

2,5,6

41,89

AVFP - Flight Physics & Loads
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2

Thema’s

2.1

Duurzame luchtvaart

In Europa streven we naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. De ambities van de Nederlandse luchtvaartsector
zijn daarbij vastgelegd in de Luchtvaartnota 2020 – 2050 ‘Verantwoord vliegen naar 2050’. Daarnaast heeft NLR samen met SEO Amsterdam Economics in 2021 voor de Europese luchtvaartsector ‘Destination 2050’ opgesteld, waarin
is aangetoond dat de CO2-emissies van vluchten binnen en vertrekkend vanuit Europa in 2050 tot netto nul kunnen
worden gereduceerd. Ondanks dat daarbij de focus op koolstofdioxide ligt, erkent de sector ook een klimaatimpact
door niet-CO2-uitstoot.
Om een klimaatneutrale luchtvaart mogelijk te maken, is het nodig om in te zetten op radicale innovaties,
zowel op technologisch als op maatschappelijk vlak. Technologisch gezien zijn nieuwe voortstuwingstechnologieën,
vliegtuigontwerpen en alternatieve brandstoffen van belang. Om de nieuwe technologieën
maatschappelijk relevant te maken, moet de huidige infrastructuur worden aangepast. Dit houdt bijvoorbeeld
in, dat er voldoende aanvoer is van klimaatneutrale brandstoffen op luchthavens. Maatschappelijk gezien
moet er ook worden nagedacht over klimaatvriendelijkere vliegroutes, regelgeving, economische
voorwaarden en gevolgen, en maatschappelijke acceptatie. Samen met de toonaangevende Nederlandse
luchtvaartbedrijven, onderzoeksorganisaties en de overheid wil NLR tot ’s werelds slimste en duurzaamste
spelers in de luchtvaartsector behoren.
NLR heeft de ambitie om het mogelijk te maken dat de luchtvaart in 2050 klimaatneutraal is.
Showcase: in 2025 voeren we een bemande vlucht uit op vloeibare waterstof.
NLR laat de eerste stappen in deze nieuwe technologie concreet leiden tot een op waterstof uitgevoerde
vlucht met ons elektrisch aangedreven onderzoeksvliegtuig. Dat betekent dat we in 2025 met de Pipistrel
PH-NLX gemaakte stappen demonstreren in de maatschappelijke uitdaging van de verduurzaming in de
luchtvaart. Naast de genoemde activiteiten is de ontwikkeling van nieuwe operationele concepten van belang om de
transitie naar duurzame luchtvaart mogelijk te kunnen maken.

2.2

Competitieve lucht- en ruimtevaart

De wereldwijde invloed van het COVID-19-virus op de luchtvaart is gigantisch. Hoe groot de
langetermijneffecten zullen zijn voor de luchtvaartsector zal afhangen van het reizigersvertrouwen en
snelheid waarmee de (wereld)economie herstelt. Eurocontrol verwacht dat het luchtverkeer in 2024 het
niveau van 2019 bereikt. De integrale aanpak van uitdagingen rondom leefomgeving, bereikbaarheid
en duurzaam luchttransport stimuleert het ontstaan van nieuwe producten en markten, die de Nederlandse
concurrentiepositie versterken. Er is echter nog veel toegepast onderzoek nodig om in 2035 een nieuw
type passagiersvliegtuig in productie te nemen en de luchthaveninfrastructuur daarop aan te passen.
Dit geldt ook voor Urban Air Mobility (UAM) en toekomstige militaire platformen.
NLR wil de Nederlandse luchtvaartindustrie in staat stellen om in 2035 een aandeel te hebben in
bestaande UAM supply chains alsmede in de ontwikkeling en productie van het volgende generatie,
emissiearme vliegtuig en in programma’s voor de volgende generatie helikopters.
Showcase: op weg naar die toekomstige positie van de Nederlandse luchtvaartindustrie leveren wij in 2025
een technologie-demonstrator. Dit betreft een vervormende vleugelklep met geïntegreerde toestands- en
conditiebewaking, waarmee de efficiëntie van een nieuw platform wordt verhoogd en onnodig onderhoud
9

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

wordt voorkomen.
-NLR wil met de luchtvaartsector en overheid oplossingen realiseren, waardoor de efficiëntie en de
veerkracht van het luchtvaartsysteem sterk verbetert. Optimaal presterende Airport Operations Control en
herziening van het luchtruim zijn nodig om tegen lagere operationele kosten en met hogere efficiëntie het
vliegverkeer te kunnen afhandelen, ook in geval van verstoringen. Hiervoor zijn essentiële tussenstappen
nodig in de periode tot 2025.
Showcase: NLR levert in 2025 bouwstenen voor een vernieuwd operationeel concept dat vaste
naderingsroutes, de integratie van bemande en onbemande luchtvaart, en goed presterende Airport
Operations Control mogelijk maakt.
-NLR richt zich op het versterken van het Nederlandse ecosysteem van ruimtevaartbedrijven, zowel bedrijven
die zich richten op de ruimtevaartinfrastructuur als ook bedrijven die zich richten op betrouwbare toegang
tot en het gebruik van ruimtevaartdiensten. We richten ons daarbij op de snelgroeiende markt voor kleine
satellieten, lanceerders, robuuste PNT-diensten (Positie, Navigatie en Tijd) en de toepassing van
aardobservatie. Technologische innovaties kunnen in samenwerking met deze bedrijven in nationaal, ESA- en
EU-kader ontwikkeld worden en naar de markt worden gebracht.
NLR stelt het doel om de goede positie van Nederlandse ruimtevaartindustrie op gebied van kleine
satellieten, lanceerders en ruimtevaarttoepassingen te helpen uitbouwen met de ontwikkeling van
onderscheidende technologisch hoogwaardige capaciteiten.
Showcase: in co-creatie met universiteiten en marktpartijen demonstreren we in 2025 de ontwikkeling van
een hoge resolutie geminiaturiseerd instrument met on-board AI-gebaseerde payload-dataprocessing en een
autonome dataverwerkingsketen. Deze showcase wordt gedreven door toepassing bij thema 3, draagt bij
aan thema 2, en geeft invulling aan de doelstellingen van de interdepartementale missie ‘Veiligheid in en
vanuit de ruimte’ onder de KIA Veiligheid.

2.3

Veilige samenleving

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om te wonen, te werken en te leven. Het tegengaan
van dreigingen staat daarom als kerntaak centraal bij de beveiliging van de Nederlandse en Europese
samenleving. Digitalisering transformeert onze samenleving in razendsnel tempo. Samenwerking in het
lucht- en ruimtedomein op nationaal en Europees niveau en binnen NAVO-verband, is daarom noodzakelijk
om (potentiële) bedreigingen steeds een stap vóór te blijven: ‘always ahead of the threat’. In 2035 opereert
onze technologisch hoogwaardige krijgsmacht met goed getraind personeel informatiegestuurd, adaptief en
met verhoogde slagkracht. Onze krijgsmacht is daarbij in staat multidomein en geïntegreerd op te treden.
NLR ondersteunt de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsoverheid bij verwerving, operationele inzet en
de implementatie van haar visie en strategie. Dat doen we met een vooruitstrevende kennispositie voor
de domeinen lucht en ruimte, en voor de inbedding van lucht- en ruimtecapaciteiten in informatiegestuurde,
multidomein en geïntegreerde operaties. In samenwerking met industrie ontwikkelt NLR daarvoor ook
hoogwaardige technologie.
Showcase: wij ontwikkelen concepten gericht op het versnellen en verbeteren van besluitvormingsprocessen
in een goed beveiligde omgeving. In 2025 demonstreren we met ons battle lab Future Air & Space Power concepten
10
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als deel van een multidomein informatiegestuurde organisatie.
Voor een veilige samenleving moet ook een veilige en gezonde leefomgeving gewaarborgd zijn en moeten de
risico’s van een transportsysteem voor burgers minimaal zijn. Vertrouwen in de overheid en zekerheid over
de legitimiteit van geleverde diensten en producten vormen de hoeksteen voor het gevoel van veiligheid.
NLR ondersteunt de Nederlandse luchtvaartsector en de overheid bij deze taak. Het is essentieel dat nieuwe
ontwikkelingen, zoals elektrificering in de luchtvaart, de invoering van AI, drones in de bebouwde omgeving, op een
veilige manier geoperationaliseerd worden. Hierbij moeten risico’s herkend en gemitigeerd worden.
Bij veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen safety en security. Safety gaat over de onbedoelde, niet moedwillig veroorzaakte gevaren voor mens en milieu met een natuurlijke of technologische oorzaak, zoals
een overstroming, een grieppandemie of een ongeval in de chemische industrie. Bij security gaat het over
gevaren die wel met opzet worden nagestreefd.

3

Programmatische kennisontwikkeling

In het strategieplan 2022-2025 wordt een gedeelte van de subsidie ingezet via programma’s. Deze programma’s zijn
gericht op een doel en beoogde impacts die een weergave zijn van de beoogde maatschappelijke impact. Het betreft
de volgende programma’s:
1. Klimaatneutrale luchtvaart (KLV)
2. Impact op Mens en Maatschappij (IMM)
3. Veilige en Concurrerende Operatie (VCO)
4. Ontwikkeling van Lucht- en Ruimtevaartuigen (OLR)
5. Operationele Beschikbaarheid (OB)
6. InformatieGestuurd Optreden (IGO)
7. Future Air & Space Power (FASP)
8. Onbemand & Autonoom (OA)
9. Opkomende Technologieën (OT)
Per programma wordt eerst het doel en de beoogde impact weergegeven, gevolgd door een roadmaptabel en een
verbijzondering van de zwaartepunten van de werkzaamheden in 2023.
De betekenis van de regels in de roadmaptabel is als volgt opgebouwd:
1. Beoogde impact
1.1: Hoe gaan we die impact bereiken?
1.1.1: Wat gaan we daar voor doen of via welke tussenstap? ; TRL; startjaar - eindjaar
Waar van toepassing en reeds bekend zijn per regel het beoogde TRL eindniveau en de looptijd opgegeven in de vorm
van het start- en eindjaar. Indien er maar 1 jaartal staat is dat het eindjaar.
De uitkomst van kennis- en technologieontwikkeling is vaak zowel toepasbaar binnen civiele luchtvaart, binnen defensie als binnen ruimtevaart. Specifiek voor ruimtevaart geldt dat dit - meer dan luchtvaart - een middel is om toepassingen te realiseren, niet zozeer een doel of toepassing op zich. Ruimtevaart is daardoor op veel plaatsen integraal aanwezig en mogelijk minder apart zichtbaar. Evengoed is ruimtevaart in meerdere programma’s essentieel onderdeel
voor de te ontwikklen techologie.
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3.1

Klimaatneutrale Luchtvaart (KLV)

Figuur 3.1.1 - De Pipistrel Velis Electro – nu accu-elektrisch aangedreven. Het plan is deze te voorzien van een 30 kW H2-FC range extender. Daarbij
staan ook vliegproeven met cryogene tanks op het programma.

3.1.1

Doel en beoogde impact

Met het programma Klimaatneutrale luchtvaart draagt NLR bij aan een schonere en stillere luchtvaart met minder impact op klimaat en omgeving. We doen dit onder meer met onderzoek naar de ontwikkeling van vliegtuigen die worden voortgestuwd door batterijen, waterstof en sustainable aviation fuel (SAF), en het effect hiervan op de operatie.
Klimaatneutraliteit verlangt dat we daarbij de hele keten van productie, gebruik en recycling van het vliegtuig in ogenschouw nemen en die past in een circulaire economie. Het programma draagt bovendien bij aan de maatschappelijke
uitdaging om zo robuust mogelijk te zijn voor klimaatverandering, duurzame luchtvaart en betere concurrentiekracht
van de Nederlandse luchtvaart.

3.1.2

Roadmap

1. Inzicht krijgen in en geven over de klimaatimpact van luchtvaart en effecten van maatregelen daartegen
1.1: Vliegtuigemissies nauwkeurig in kaart brengen
1.1.1: Emissiemodel voor vliegbewegingen - tevens geschikt voor toekomstige concepts en brandstoffen; TRL 6; 2023
1.2: In kaart brengen van de effecten van niet-CO2 emissies
1.2.1: Model tbv niet-CO2-effecten (TRL 6, 2025); TRL 6; 2025
1.3: Impact van (nieuw) beleid en nieuwe technologieen op stakeholders prognosticeren via op feiten gebaseerde informatie
1.3.1: Rekenmethode en -model voor in kaart brengen van nieuwe technologieen en bijbehorende beleidsmaatregelen;
TRL 6; 2025
1.3.2: Effectief advies over (effecten van) beleidsmaatregelen; 2023
1.4: Over materiaal- en productiekeuzes adviseren op basis van de in kaart gebrachte klimaatimpact van vliegtuigonderdelen
gedurende hun levenscyclus
1.4.1: LCA-standaard voor vliegtuigen en aan vliegen gerelateerde uitrusting; TRL 6; 2024
1.4.2: Effectief advies over alternatieve circulariteit- en duurzaamheidsopties; 2035
12
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2. Klimaatneutrale vliegtuigen helpen verwezenlijken met partners uit het ecosysteem
2.1: Bijdragen aan de realisatie van een waterstofvliegtuig
2.1.1: Op vloeibare waterstof vliegende Pipistrel; TRL 6; 2025
2.1.2: Effectieve opslag van vloeibare waterstof in vliegtuigen; TRL 5; 2025
2.1.3: Intern transport van vloeibare waterstof in vliegtuigen en juiste thermische balans van een waterstofvliegtuig; TRL
5; 2026
2.1.4: Luchtcompressorsysteem voor brandstofcellen; TRL 5; 2025
2.2: Bijdragen aan de realisatie van een (hybride) elektrisch vliegtuig
2.2.1: Bijdrage aan een accu-electrisch vliegtuig (10-50 pax) voor korte afstandsvluchten ; TRL 4; 2024
2.3: Als kennisleider op het gebied van duurzame luchtvaartbrandstoffen (waaronder SAF) gezien worden
2.3.1: Stakeholderanalyse en stappenplan voor stimuleren van productie en inzet van duurzame luchtvaartbrandstof (inclusief in kaart gebrachte kansrijke grondstoffen en conversietechnologieen); 2023
2.4: Veiligheidsexpertise over duurzame vliegtuigen en vliegtuigsystemen ontwikkelen en toepassen
2.4.1: Effectief advies geven over veiligheidsaspecten van duurzame vliegtuigen; 2023
2.5: Transitie naar duurzame luchtvaart versnellen
2.5.1: Open innovatie-ecosysteem over duurzame luchtvaart (Flying Vision); 2035
3. Aan de toekomstbestendigheid van luchthavens bijdragen door duurzame grondafhandeling en klimaatneutrale luchtvaart te
accommoderen
3.1: Luchthavens helpen met duurzame energie verkijgen, produceren, transporteren, opslaan en afstaan voor klimaatneutrale vliegbewegingen
3.1.1: Adviseren over service partners voor duurzame luchtvaart op vliegvelden
3.1.2: Adviseren over infrastructuur voor productie, transport, opslag en afgifte van duurzame energie
3.2: Luchthavens helpen met toekomstbestendige infrastructuur voor duurzame vliegtuigen verwezenlijken
3.2.1: Bijdragen aan tankstation voor huidige en toekomstige (elektrisch en door waterstof aangedreven) vliegtuigen; TRL
6; 2025
3.3: Kennis opbouwen over (toepassing van) duurzame grondgebonden operaties
3.3.1: Advies ten bate van klimaatneutrale grondoperaties
3.4: Klimaatneutrale vliegtuigen integreren in de vloot van luchtvaartmaatschappijen
3.4.1: Advies ten bate van fijnmazig Europees netwerk van elektrische lijndienstvluchten; TRL 4; 2025

3.1.3

Zwaartepunten 2023

Inzicht krijgen in en geven over de klimaatimpact van luchtvaart en effecten van maatregelen daartegen
Om de luchtvaart klimaatneutraal te krijgen beginnen we in 2023 om eerst inzicht te krijgen in de klimaateffecten
door de gehele keten van productie, onderhoud en operatie. Deze impactbijdrage is erop gericht om inzage te geven
zowel op CO2 als non-CO2 gebied. Wanneer er door de gehele keten een duidelijk beeld is van de emissies en de effecten daarvan, kan er gerichter worden gewerkt naar het reduceren en elimineren van emissies. Ook kunnen beleidsmaatregelen en nieuwe technologieën geanalyseerd worden; dit om de potentiële impact vooraf nauwkeurig in kaart
te brengen. Middelen die hiervoor worden gebruikt zijn bijvoorbeeld de Life Cycle Assessment (LCA) waarmee de gehele keten in kaart kan worden gebracht.
Klimaatneutrale vliegtuigen helpen verwezenlijken met partners uit het ecosysteem
De huidige generatie fossiele-kerosine vliegtuigen is niet geschikt voor een klimaatneutrale toekomst. Deze impactbijdrage richt zich daarom op het realiseren van nieuwe en radicale vliegtuigconcepten die dit wel kunnen. Voorbeelden
hiervan zijn elektrisch vliegen op korte afstanden, waterstof op de middellange afstanden en radicale configuraties
voor de lange afstanden. Deze nieuwe voortstuwingsmethodes vergen nog veel onderzoek en de ontwikkeling is gericht om de nieuwe concepten samen met de luchtvaartsector te ontwikkelen. In 2023 wordt naast het onderzoeken
van de directe klimaatimpact ook het onderzoek naar de beschikbaarheid en het gebruik van Sustainable Aviation
Fuels (SAF) voortgezet.
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Essentiële technologie-ontwikkeling voor elektrische en waterstofvliegtuigen worden in 2023 aangevat in Europese
projecten waarvoor proposals zijn ingeschoten in de 2022-calls voor Clean Hydrogen en Clean Aviation. Daaronder
vallen bijvoorbeeld BRAVA (o.a. Fuel Cell koeling), COCOLIH2T (ontwikkeling en testen van een LH2-tank incl. subsystemen), HyPoTraDe (ontwikkeling en testen van een LH2-powertrain). Voor de hardware ontwikkeling van deze technologie is er een nauwe samenwerking met programma OLR (Ontwikkeling Lucht- en Ruimtevaartuigen).
Aan de toekomstbestendigheid van luchthavens bijdragen door duurzame grondafhandeling en klimaatneutrale
luchtvaart te helpen accommoderen
In het hart van de luchtvaartsector bevinden zich de luchthavens. Deze impactbijdrage is er op gericht om de grondgebonden en luchtvaart-gerelateerde operaties op een luchthaven klimaatneutraal te maken en om het vliegveld gereed
te maken voor toekomstige vliegtuigen. Dit betekent dat de impactbijdrage zich onder andere richt op laad- en tankinfrastructuur voor elektrische en waterstofvliegtuigen. Niet alleen de afgifte is hier van belang maar ook het transport,
de opslag en het verkrijgen ervan.

14

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

3.2

Impact op Mens en Maatschappij (IMM)

Figuur 3.2.1 - Citation boven Amsterdam; luchtvaart heeft impact op mens en maatschappij en andersom (NLR beeldbank)

3.2.1

Doel en beoogde impact

In de wereld van vandaag speelt de luchtvaart een belangrijke rol in het verplaatsen van goederen en verbinden van
mensen over de hele wereld. Tegelijkertijd zorgt luchtvaart voor geluidsoverlast , en draagt de uitstoot van broeikasgassen bij aan de opwarming van de aarde. Door het eigen succes is de sector verder van de maatschappij af komen te
staan en de effecten hiervan zichtbaar. IMM staat voor de vraag hoe we deze kloof kunnen dichten zodat luchtvaart
weer past bij waar de maatschappij om vraagt.
In dit programma ondersteunt NLR mensen en organisaties met een verstandige inzet van luchtvaart en oplossingen
die bijdragen aan de acceptatie van (huidige en) nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit doen we met feitelijke
informatie en nieuwe inzichten die rust brengen in de verhitte debatten rond luchtvaart. Ook gaan we door met het
ontwikkelen en testen van oplossingen die zorgen dat luchtvaart (beter) aansluit op een prettige leefomgeving. De
acceptatie van luchtvaart inclusief drones en andere nieuwe vormen van luchtvaart krijgen hierbij speciale aandacht.
We dragen er aan bij dat de luchtvaart en haar omgeving met elkaar in balans blijven. Om de impact van de luchtvaart
inzichtelijk te maken onderzoeken we nieuwe manieren voor het meten en berekenen van geluidshinder door vliegtuigen, voor het duiden van de invloed van routes op hinder en voor het in kaart brengen van hinder beperkende maatregelen. Hiermee willen we een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van omwonenden rondom luchthavens en de acceptatie van luchtvaart en overheden hierbij adviseren.
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3.2.2

Roadmap

Het programma streeft drie impactdoelen na: het maatschappelijk debat wordt op basis van feiten gevoerd, NLR ontwikkelt oplossingen die bijdragen aan brede welvaart en kwaliteit van leven, en de (publieke) acceptatie van luchtvaart wordt ondersteund met de laatste inzichten en technologien. Deze baten worden in drie werkstromen uitgewerkt: luchtvaart in het transportsysteem, impact op de leefomgeving, en nieuwe luchtvaart (waaronder drones en
UAM)
1. Maatschappelijk debat over luchtvaart wordt op basis van feiten gevoerd
1.1 Er zijn begrijpelijke en feitelijke inzichten over de rol, kansen en bedreigingen van luchtvaart als onderdeel van mobiliteit
en transport
1.1.1 Begrijpelijke communicatie over luchtvaart & maatschappij, inclusief visuals
1.1.2 White paper over maatschappelijke impact luchtvaart
1.1.3 Samenwerking met marktpartijen op het gebied van socio-economische impact van luchtvaart
1.2 De impact van luchtvaart op de leefomgeving wordt juist ingeschat
1.2.1 Disseminatie van NLR projectresultaten mbt hinder & gezondheid
1.2.2 Up-to-date data en modellen
1.2.3 Toolkit ontwikkelen om impact van nieuwe technologie op brede welvaart te beoordelen
1.2.4 Breedgedragen indicator voor (perceptie van) externe veiligheid
1.3 De rol, kansen en bedreigingen van nieuwe luchtvaart worden eerlijk gedeeld
1.3.1 Faciliteren van of bijdragen aan publieke kennismaking met nieuwe luchtvaart
1.3.2 Deelname aan samenwerkingsverbanden die acceptatie van nieuwe luchtvaart faciliteren
1.3.3 Onderzoeken van maatschappelijke behoefte aan nieuwe luchtvaart
2. Oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan brede welvaart & kwaliteit van leven
2.1 Luchtvaart wordt slim ingezet als onderdeel van mobiliteit en transport
2.1.1 Beleidsondersteuning voor snellere invoering en schone en stille technologie
2.1.2 Ontwikkeling van een transport keuzetool voor reizigers, gebaseerd op tijd, afstand en duurzaamheid
2.2 Oplossingen ontwikkelen en testen zodat luchtvaart aansluit bij een aantrekkelijke leefomgeving
2.2.1 Hinder en negatieve gezondheidseffecten van luchtvaart zijn zo klein mogelijk
2.2.2 Inzicht in (regionaal) meest knellende impact luchtvaart
2.2.3 Ruimtelijke impact luchtvaart beter managen i.s.m. regionale partijen
2.2.4 Ontwikkelen methodologie die aansluit bij "basis leefkwaliteit"; 2022 - 2024
2.2.5 Onderzoeken inzet ESG indicatoren voor luchtvaart in aanvulling op kwaliteit van leven
2.3 Hinder en negatieve maatschappelijke effecten van nieuwe luchtvaart inzichtelijk maken en beperken
2.3.1 Emissie beperkende technologieën voor UAM toepassen; 2022 - 2026
2.3.2 MER methodiek voor UAM/drone procedures en zonering ontwikkelen; 2022 - 2030
2.3.3 Plaatsing infra en route ontwerp met oog op stedelijke ontwikkeling; 2025 - 2030
2.3.4 Simulatie tools voor voorspellen van KPI's (geluid, duurzame route planning en visuele vervuiling); 2022 - 2030
2.3.5 Heldere metrieken voor (geluids)hinder in stedelijke omgeving
3. Proces van acceptatie ondersteunen met laatste inzichten en technologie
3.1 Luchtvaart is een welkom onderdeel van het transportsysteem
3.1.1 Maatschappelijke behoefte luchtvaart dissemeren binnen NLR
3.2 Communicatie met leefomgeving verbeteren met wetenschappelijke inzichten en technologie
3.2.1 Wetenschappelijke methode community engagement (door)ontwikkelen en toepassen
3.2.2 Dissemineren van best practices aan sector
3.3 Acceptatie van maatschappelijk waardevolle nieuwe luchtvaart faciliteren
3.3.1 MER voor UAM/drone procedures en zonering
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3.3.2 Plaatsing infra en route ontwerp met oog op stedelijke ontwikkeling
3.3.3 Simulatie tools voor voorspellen van KPI's (geluid, duurzame route planning en visuele vervuiling)
3.3.4 Onderzoek naar reiziger-acceptatie van nieuwe luchtvaart (o.a. air taxi’s en autonome vliegtuigen)

3.2.3

Zwaartepunten 2023

In 2022 heeft het programma Impact op Mens en Maatschappij de 3 impactbijdragen gedefinieerd waaraan het programma gaat werken:
1. Bijdragen aan het maatschappelijke debat over luchtvaart met relevante feiten en inzichten,
2. Oplossingen ontwikkelen en testen zodat luchtvaart aansluit bij een aantrekkelijke leefomgeving
a. Gezondheidslasten en hinder verminderen
b. Maatschappelijke waarde van luchtvaart creëren en demonstreren
c. Mogelijk maken van drone en UAM operaties met maatschappelijk draagvlak
3. Oplossingen ontwikkelen en testen voor publieke acceptatie
Deze impactbijdragen worden in 2023 besproken met betrokkenen bij DG Luchtvaart (IenW) om zo te komen tot een
nadere invulling. Ook zal er intern NLR gewerkt worden aan een communicatiestrategie voor een meer (pro)actieve
rol van NLR ten aanzien van de maatschappelijke impact van luchtvaart.
In 2022 is ‘GREENPORT2050’ gestart. GREENPORT evalueert de milieu- en omgevingseffecten tot 2050 van Clean Sky
2-vliegtuigtechnologieën op vliegveldniveau en levert, op basis van deze evaluaties, adviezen/‘boodschappen’ aan de
stakeholders (inclusief passende communicatiemiddelen).
In 2023 wordt het programma verder uitgediept via de volgende, bevestigde, projecten:
• ‘Impact Monitor’ onderzoekt de impact van innovatie binnen Horizon Europe op, o.a., maatschappelijk
relevante KPI
• ‘Kwaliteit van Leven rond luchthavens’ richt zich op het verbeteren van de leefomgeving rond luchthavens
• ‘Hinderbeleving 3.0’ onderzoekt methodologieën om de impact van toekomstige operaties beter inzichtelijk
te maken
• ‘Objectieve geluidshinder’ ontwikkelt methodologieën om hinder eerlijker te verdelen
• ‘MIST’ onderzoekt mogelijkheden tot het verbeteren van de luchtkwaliteit in binnenruimtes met het oog op
het verkleinen van de kans op virusoverdracht
Onder andere het Clean Aviation proposal HEROPS biedt kansen voor verdere invulling van het programma in 2023
maar is nog niet bevestigd. Ook wordt gewerkt aan een SESAR proposal cu-MATE samen met o.a. DLR met maatschappelijke impact van UAM als deelonderwerp.
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3.3

Veilige en Concurrerende Operatie (VCO)

Figuur 3.3.1 – Een Veilige en Concurrerende Operatie is cruciaal voor de Nederlandse Luchtvaart

3.3.1

Doel en beoogde impact

De luchtvaart is niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk flink in beweging. De luchtvaartsector heeft de afgelopen jaren
te maken gehad met een aantal grote verstoringen (denk aan COVID-19, en daardoor eerst inkrimping en later opschaling van de operatie, personeelstekort, economische ontwikkeling, de oorlog in Oekraïne) en kent een grote gevoeligheid voor (politieke) ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek en de vermindering van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. De maatschappij staat steeds kritischer tegenover de luchtvaart met het oog op de klimaatverandering, maar ook tegenover (veiligheids)risico’s. Intussen neemt de druk toe op ons schaarse luchtruim door nieuwe
gebruikers (denk aan drones, UAM of elektrische vliegtuigen). De arbeidsmarkt geeft specifieke uitdagingen om personeel duurzaam inzetbaar te houden en negatieve effecten zoals stress, vermoeidheid en werklast te verlagen. Tenslotte is er ook in de ruimte sprake van een sterke ontwikkeling wat vraagt om betere organisatie van het gebruik van
ruimtevaartuigen én de interactie met luchtvaartuigen. Om goed met deze en toekomstige uitdagingen om te gaan
moet de lucht- en ruimtevaartsector beter kunnen omgaan met veranderingen, moet de concurentiepositie worden
versterkt én moet worden gezorgd dat beleid en regelgeving goed aansluiten bij de behoeftes van de sector en de
maatschappij. Hierbij moet in alle gevallen de veiligheid in de lucht en op de grond gegarandeerd blijven.
Het programma VCO helpt overheden, de lucht- en ruimtevaartsector en de samenleving deze uitdagingen aan te
gaan door de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector veiliger, veerkrachtiger, en kosteneffectiever te maken. We
doen dit door de presentatie van feiten, concrete voorstellen voor maatregelen, adviezen en de gerichte inzet van innovatie.
Om deze uitdagingen aan te gaan is VCO georganiseerd langs vier werkstromen:
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1.

Verbeteren operationele processen en bedrijfsvoering. Deze werkstroom richt zich op lucht- en ruimtevaartsystemen en bedrijven/instanties en kijkt naar de rol van de mens, training, kosten/baten analyses, impactanalyses en scenario-uitwerking.
Versterken aanpassingsvermogen en veerkracht. Door het verhogen van de veerkracht van de sector kan zij
beter omgaan met uitdagingen en verstoringen. Hierbij kijkt VCO bijvoorbeeld naar (opkomende) risico’s
(denk aan klimaatverandering, nieuwe technologie), impactanalyse van mogelijke disrupties en realtime monitoring van mensen en systemen.
Ondersteuning van beleid en regelgeving. VCO ondersteunt de Ministeries van IenW en Defensie in visievorming én het opzetten, uitvoeren en monitoren/handhaven van effectief beleid en regelgeving.
Inzicht ín en vergroten ván toepasbaarheid nieuwe technologie en procedures. VCO draagt bij aan het verkorten van de time-to-market van nieuwe technologie en procedures. Hierbij wordt nieuwe technologie beoordeeld op toepasbaarheid, (veiligheids-)prestatie en mens-machine samenwerking. Ook richt VCO zich op
(nieuwe vormen van) certificatie.

2.

3.
4.

3.3.2

Roadmap

1. Verbeteren operationele processen en bedrijfsvoering
1.1: (Nieuwe) faciliteiten, methodes en processen ontwikkelen om effectiviteit en efficiëntie van operators, organisaties en
teams te verbeteren
1.1.1: Onderzoeken welke type interventies negatieve effecten op operator performance kunnen mitigeren of prestaties
kunnen verhogen; 2022 - 2035
1.1.2: Verbeteren duurzame inzetbaarheid van oudere operators.; 2022 - 2035
1.1.3: Het verhogen van trainingseffectiviteit door inzet van nieuwe trainingstechnologie en methodieken.
1.2: Nieuwe modellen en tools ontwikkelen (of bestaande koppelen) om bijdragen aan bepaalde indicatoren te kwantificeren
en verbeteringen voor te stellen
1.2.1: De kostenimpact van innovaties / technologieën / PDs kunnen duiden op totale (operationele) kostenplaatje; 2022 2035
1.2.2: Kansen voor NLR onderzoeken op het gebied van multimodaliteit binnen het VCO-domein
1.2.3: Het ontwikkelen van een business model om als NLR te profiteren van het gebruik van ruimtevaartfaciliteiten door
externe partijen (om-niet).
1.2.4: Het ontwikkelen van een visie op / scenario's t.a.v. luchtvaartsysteemontwikkeling (2030, 2050) om nieuwe (kansen
voor) business modellen te identificeren, toetsen en analyseren.
2. Versterken aanpassingsvermogen
2.1: Analysemethoden ontwikkelen om veerkracht van luchtvaartsystemen te beoordelen en daarvoor relevante verbeteringen voor te stellen
2.1.1: Het verbeteren van de veerkracht met het oog op opkomende risico’s (emerging risks) van nieuwe technologie en
extreem weer.; 2022 - 2035
2.1.2: Het verhogen van overlevingskansen bij optreden van (nieuwe) gevaren en noodsituaties tijdens de operatie, en
voor het ondersteunen van de crisisbeheersing op vliegvelden.
2.1.3: Inventarisatie van mogelijke disrupties en verkenning van methodes voor impactanalyse hiervan.
2.1.4: Ontwikkelen van een methode om een (onderdeel van een) luchtvaartsysteem te beoordelen en te versterken op
veerkracht.
2.2: Kennis ontwikkelen om prestaties en veerkracht van menselijke operators te helpen vergroten en veiligheidsrisico’s te
helpen beheersen (van bijvoorbeeld prestatie-afname)
2.2.1: Real-time en automatische monitoring van de mentale/fysiologische staat van operators voor het versterken van de
veerkracht en de prestatie van human operators.
3. Ondersteuning beleid en regelgeving
3.1: Adviseren over de (on)mogelijkheden van (geautomatiseerde) compliancemonitoring en -handhaving
3.1.2: Het identificeren van de meest geschikte technologieën om (vermijdbare) emissies/geluid/route-afwijkingen van
luchtvaartuigen te detecteren en bepalen welke prestaties van deze technologieën verwacht mogen worden.
3.1.2: Kennis opbouwen om te dienen als partner/ondersteuner van IenW bij opzetten/implementeren van Performance
Based Oversight (PBO).
3.2: Faciliteiten, kennis en methoden ontwikkelen om beleidsvorming en toezicht te ondersteunen en evalueren: certificering,
innovatie, operatie, organisatie en techniek
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3.2.1: Periodiek organiseren van kennisoverdracht naar IenW/MinDef om nieuwe technologie onder de aandacht te brengen.
3.2.2: NL vertegenwoordigen in internationale werkgroepen met als doel een voortrekkersrol te spelen én het actief kunnen bijsturen van ontwikkelingen.
3.3: Overheden ondersteunen bij toekomstige uitdagingen van beleidsvorming en opstellen van regelgeving voor Nederlandse
ruimtevaart
3.3.1: Een Nederlandse visie rondom veiligheidsregels in het ruimtevaartdomein, juridisch en technisch, ontwikkelen en
ondersteunen zodat er aan de internationale afstemming bijgedragen kan worden.
3.3.2: Een visie vormen op de interactie tussen ruimtevaartuigen en vliegtuigen op grote hoogte (>FL600).
4. Inzicht in en vergroten van toepasbaarheid nieuwe technologie en procedures
4.1: Certificeringstrajecten innoveren
4.1.1: Certificeren van niet-determinitische systemen
4.1.2: Nieuwe doelgroepen in staat stellen om certificatie trajecten te doorlopen
4.2: Samenwerking tussen mens en machine verbeteren
4.2.1: Opstellen van richtlijnen en randvoorwaarden om de mens-machine samenwerking (human-machine teaming (HMT)
op een veilige en efficiente manier te organiseren
4.3: Nieuwe toepassingen van data gedreven technologie mogelijk maken
4.3.1: Data-driven aanpak doorontwikkelen om voorspelbaarheid van objecten t.b.v. STM te vergroten.
4.3.2: Het benutten van technologie en procedures voor data lifecycle management op operational, safety en human performance data, waardoor een sneller en rijker inzicht ontstaat in operationele- en veiligheidstrends
4.4: Toepasbaarheid van niet-deterministische systemen vergroten
4.4.1: Inzet Aritificial Intelligence en data science voor operaties en veilige luchtvaart
4.5: Doorontwikkelen tools/procedures om prestaties te verhogen
4.5.1: Verbeteren luchthavenprocessen door beter gebruik van beschikbare datastromen
4.5.2: Vergroten prestaties ATM systeem d.m.v. nieuwe technologie of procedures.
4.5.3: Innovaties voor dynamische luchtruimtoewijzing.

3.3.3

Zwaartepunten 2023

Bedrijfsvoering en operationele processen verbeteren
De belangrijkste activiteiten in 2023 binnen deze werkstroom zijn:
• Rapport opstellen over factoren die het flexibel inzetten van individuen en teams beïnvloeden.
• Rapport opstellen over interventies om negatieve effecten op human performance tegen gaan en/of
prestaties van operators te verbeteren.
• Starten van een experiment rondom de toepasbaarheid van geschikte interventies in de (militaire) luchtvaart
om negatieve effecten van (langdurige) operaties en/of nachtwerk tegen te gaan.
• Toepassing en evaluatie van ontwikkeld model rondom de inzetbaarheid van oudere operators in de praktijk.
• Publiceren van (conferentie) papers op het gebied van learning analytics.
• Uitbreiding van het gebruik van NLR ruimtevaartfaciliteiten door externe partijen, op de diverse technische
gebieden en TRL’s, en een doorlopend contact opbouwen en doorontwikkelingen uitvoeren met klanten.
• Verschillende activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling en evaluatie van toekomstige scenario’s, hierbij zal
ook NLR’s Living Lab faciliteit ingezet worden.
Om deze resultaten te bereiken zal de samenwerking gezocht worden met universiteiten, Europese kennisinstituten
en luchtverkeersleidingsorganisaties. Deze resultaten zijn van belang voor ANSP’s om het tekort aan verkeersleiders te
verminderen. Het kwantificeren van de kostenimpact van innovaties is belangrijk voor de gehele NL sector omdat keuzes voor investeringen dan beter onderbouwd kunnen worden. Scenario ontwikkeling is ondersteunend voor bedrijfsstrategieën, maar ook voor de uitwerking van beleid door de overheid.
Aanpassingsvermogen van de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector verbeteren
De belangrijkste activiteiten in 2023 binnen deze werkstroom zijn gericht op het verhogen van de veerkracht:
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•
•
•
•
•

•

Identificerfen en analyseren van nieuwe gevaren in de luchtvaart, bijvoorbeeld door de introductie van
nieuwe technologieën (o.a. elektrische- en waterstofvoortstuwing) of door klimaatverandering.
Beschrijven van de huidige praktijk rondom verzamelen en delen van veiligheidsinformatie.
Ontwikkelen van een nieuw concept voor delen van informatie over veiligheid, crisis en noodsituaties.
Eerste inventarisatie van mogelijke analysemethodes voor mogelijke relevante disrupties, bijv. data-analytics,
scenario planning, digital twin.
Versterken van veerkracht van luchtverkeersleiding door gebruik van accurate weersvoorspellingen. In 2023
wordt een tool ontwikkeld en gevalideerd op basis waarvan requirements worden opgesteld die ter
beschikking zullen worden gesteld aan de industrie.
Haalbaarheidsstudie van nieuwe technieken om de operationele gesteldheid van operators non-intrusive en
realtime te meten naar toestanden zoals boredom, distraction, overload of juist op de positieve
tegenhangers zoals alertheid en focus.
o Uitkomsten van haalbaarheidsstudie valideren met operators in de praktijk.

Bovenstaande activiteiten worden grotendeels uitgevoerd in Europese consortia met een verscheidenheid aan partners uit zowel de industrie (vliegtuigbouwers) als vanuit kennisinstellingen. Zowel luchtvaartmaatschappijen als gebruikers zullen profiteren van het onderzoek door meer inzicht in toekomstige uitdagingen en mitigaties.
Beleidsvorming en regelgeving voor Nederlandse lucht- en ruimtevaart ondersteunen
De belangrijkste activiteiten in deze werkstroom die in 2023 uitgevoerd worden zijn:
• Het schrijven van een white paper met conclusies over de bruikbaarheid van verschillende technologiën om
monitoring en handhaving te ondersteunen.
• Rapportage over status van ontwikkeling en implementatie, beschrijving methodes, tools en best practices,
rondom Performance Based Oversight (waar de minimale vereisten worden gebaseerd op prestaties en niet
op specifieke technologie).
• Organiseren van workshops met ministeries om best-practices en state-of-the-art over te dragen. In 2023
specifiek op het vlak van “acceptable means of compliance”.
• NLR neemt, namens IenW, EZK, NSO en MinDef deel aan een aantal verschillende werkgroepen. NLR kan
hierbij invloed uitoefenen om het Nederlandse belang onder de aandacht te brengen en haalt state-of-the art
op, op verschillende gebieden. In 2023 neemt NLR onder andere aan de volgende werkgroepen deel:
o CANSO Human Performance Group: “Provides ANSPs with a means for assessing their current level
of maturity with respect to human performance management”.
o NLR maakt deel uit van het EASA Rotorcraft Committee (R.COM) en het daaronder vallende
European Safety Promotion Network – Rotorcraft (ESPN-R). Dit geeft NLR de kans om snel en
efficiënt op de hoogte te zijn van wat er speelt op veiligheids gebied en deze kennis ook te delen.
o ESRE/ Spaceways: “The goal of the SPACEWAYS project is to provide recommendations and
guidelines to the European Commission on Space Traffic Management (STM).”
o NATO HFM-AVT-340 CDT studiegroep “Neuroscience-based Technologies for Combat-oriented Crew
Cockpit Operations and Design”.
o Verschillende werkgroepen gericht op luchtvaartveiligheid waar onder EASA en EDA.
o Nederlandse kennisgroepen rondom beleid: NL Duurzame Luchtvaarttafel, AirNeth.
o Europese kennisgroepen rondom beleid/ontwikkeling zoals SESAR3 governing board en ICAO.
• Het opstellen van een visie op het ruimtevaartdomein door middel van een white paper en het organiseren
van een kennisevent op dit vlak.
• Eerste opzet maken van kennis rondom de interactie tussen lucht- en ruimtevaartuigen op grote hoogte.
Hiervoor kennisuitwisseling tussen ruimtevaart en het ATM domein organiseren.
Belanghebbenden zijn vooral Nederlandse overheden en beleidsmakers. Om deze kennis op te bouwen wordt het internationale netwerk van NLR op het gebied van luchtvaartautoriteiten en andere samenwerkingsverbanden ingezet.
Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector ondersteunen bij toepassen van nieuwe procedures en technologie
Speerpunten rondom de toepassing van nieuwe technologie in 2023 zullen gevormd worden door:
• Certificatie van niet-deterministische systemen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

o In kaart brengen van best practices/ervaring op dit vlak en bepalen state-of-the-art.
o Kijken naar ervaringen op dit vlak binnen andere domeinen.
Het organiseren van een masterclass om nieuwe doelgroepen in staat te stellen certificatietrajecten te
doorlopen.
Overzichtsrapportage maken met huidige kennis rondom samenwerkingsvormen (rol- en taakverdeling),
randvoorwaarden, en besluitvorming en verantwoordelijkheden in human-machine interaction.
Opstellen van praktisch toepsbare guidance met richtlijnen en randvoorwaarden voor human-machine
interaction.
Op basis van SSA data baanvoorspellingen doen voor ruimtevaartuigen/objecten.
Kennisopbouw data lifecycle management: het opstellen van een rapport met mogelijkheden en
randvoorwaarden voor fusie/correlatie van verschillende typen data.
Een haalbaarheidsstudie naar toepassen van AI (ML) op data om proactief risico’s te identificeren, te
monitoren en/of te voorspellen voor safety en operations performance monitoring.
Rapport met beschrijving van methodes, toegepast op use case(s), voor beoordeling van robuustheid,
stabiliteit en veiligheidsrisico’s van AI-systemen (2023).
Roadmap opstellen en behoeve van de inzet van AI en data science voor operaties en veilige luchtvaart.
Operationeel concept (eerste opzet) formuleren voor Runway Occupancy Time (ROT) en Time to fly (T2F)
machine learning-gebruik door LVNL (2022-2023).
ML van ROT en T2F predictiemodellen aan NARSIM koppelen en een eerste, verkennende, kleine ATCO
NARSIM exercitie uitvoeren (2022-2023).
Het ontwikkelen van een operationeel concept en (beslissingsondersteunende) systemen om verstoringen op
luchthavens zowel proactief als reactief op te lossen met behulp van beslissingsondersteunende en
adviserende informatiesystemen op TRL7. Samen met Schiphol organiseert NLR een TRL-7 validatieoefening.
Ontwikkelen operationele concept op V3-niveau, met een focus op collaborative decision-making in de APOC
gebruikmakend van decision-support systemen zoals What-If en scenario management.
Kennis opbouwen rondom de veiligheid van het verlagen van separatieminima in procedural airspace.
Toolontwikkeling voor luchtverkeersleiders voor het time-based separeren van vliegtuigen op final met
inclusie van PairWise Separatie, MRS en ROT separatie criteria. Tevens merge tool integratie met ATLAS tool
en HMI ontwikkeling voor CDOs en VNRs in de TMA.
Het verbeteren van Interval Management (IM) operaties zodat de verkeersleiders beter worden ondersteund
met nieuwe tooling&HMI om merging vliegtuigen in de arrival/approach vluchtfase met zeer precieze interaircraft spacing te kunnen afhandelen.
Dooronwikkelen van een tool voor luchtverkeersleiders voor het detecteren en oplossen van conflicten
tussen vliegtuigen en slechtweergebieden.
Het beter afstellen van het ARTAS systeem door middel van autotuning zodat de prestaties van dit systeem
worden verbeterd.
Starten van de ontwikkeling van een operationeel concept voor de integratie van FMS gedefinieerde CDO's in
de ATM omgeving Nadruk ligt op een use case voor een Schiphol TMA omgeving, met de focus op separatie
bij routekruispunten.
Kennisopbouw en -ontwikkeling omtrent dynamic mobile areas (DMAs) en dynamic airspace configuration
(DAC), gericht op de Nederlandse situatie. In benaderen van militaire stakeholders en inventariseren van alle
DMA consequenties.

Belanghebbenden voor deze werkstroom worden gevonden in de brede Nederlandse luchtvaartsector. Voor kennisopbouw wordt gebruik gemaakt van partners bij universiteiten en collega (Europese) onderzoeksinstellingen.
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3.4

Ontwikkeling van Lucht- en Ruimtevaartuigen (OLR)

Figuur 3.4.1 - NLR’s digital twin voor zijn Resin Transfer Moulding maakomgeving voor lichtgtewicht composiet vliegtuigdelen. De digital twin resulteert in efficientere productie en minder afval. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling van zeer efficiente composiet landingsgestellen in het Clean Sky2 project HECOLAG.

3.4.1

Doel en beoogde impact

NLR bouwt voor de overheid en het bedrijfsleven kennis op over het ontwikkelen van innovatieve producten voor
lucht- en ruimtevaartuigen.
Met deze kennis willen we de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie in staat stellen in de periode 2025 - 2050
een concurrerend aandeel te hebben in de ontwikkeling en productie van de volgende generatie emissiearme vliegtuigen, in UAM supply chains, in programma’s voor de volgende generatie helikopters, in nieuwe kleine satellieten, lanceerders en ruimtevaarttoepassingen, en in nieuwe vliegende concepten. Daarnaast wil NLR kennis opbouwen om
Defensie te ondersteunen bij de evaluatie van militaire luchtvaartuigen ter ondersteuning van de aanschaf van nieuwe
types en de beoordeling van effecten van nieuwe technologieën op de luchtvaartveiligheid. Daarbij willen we de rol
van de Nederlandse industrie in de toeleveringsketen van militaire luchtvaartuigen te vergroten.

3.4.2

Roadmap

1. Betaalbare en toepasbare technologie ontwikkelen voor de Nederlandse maakindustrie voor luchtvaartuigen om te verduurzamen en fossiele uitstoot van civiele transport met 90% te reduceren.
1.1: Technologie ontwikkelen om fossiele uitstoot van civiel transport met 90% te verlagen
1.1.1: Innovatieve ontwerpen voor constructies, systemen en voortstuwing (o.a. niet traditionele laminaten en propeller
concepten); TRL 4; 2025
1.1.2: Geavanceerde technologie voor aerodynamische, akoestische (o.a. stille propeller), constructieve, thermische en
systeem evaluaties van ontwerpen; TRL 4; 2025
1.1.3: Geavanceerde technologie voor constructietesten, systeemtesten (o.a. vitrual testing), windtunneltesten en (geschaalde) vluchtttesten.; TRL 4; 2025
1.2: Technologie ontwikkelen voor duurzamere civiele productie en betere end-of-life cyclus
1.2.1: Technologie voor thermoplast producten (o.a. out of autoclave/ insitu consolidatie), ; TRL 4; 2025
1.2.2: Technologie voor metalen en hybride producten (inclusief additive manufacturing); TRL 4; 2025
1.2.3: Technologie voor duurzame thermoset producten (o.a, persen van tailored blanks en demontage concepten (Push
Button Bond Layer)); TRL 4; 2025
1.2.4: Technologie voor overige producten; TRL 4; 2025
1.3: Technologie ontwikkelen om time-to-operation te verkorten
1.3.1: Technologie voor de automatisering van maakprocessen van constructies (o.a. lastechnologie voor dikke thermoplasten en digitalisering van fabricage processen dmv digital twin concepten); TRL 4; 2025
1.3.2: Technologie voor de digitalisering van de ontwikkelingsketen (MDO en constructies); TRL 4; 2025
1.4: Technologie ontwikkelen om civiele maakkosten te verlagen
1.4.1: Technologie voor constructies (o.a. robot based fabricage, inspectie en assemblage van composieten); TRL 4; 2025
1.4.2: Overige technologie; TRL 4; 2025
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2. Betaalbare en effectieve technologie ontwikkelen voor de Nederlandse maakindustrie en operators om militaire doelstellingen
te bereiken
2.1: Eerste samenwerkingsprojecten opstarten met specifieke defensiedoelstellingen
2.1.1: Kennis voor verwerving eerste samenwerkingsprojecten; TRL 3; 2023
2.2: Eerste samenwerkingsprojecten opstarten met specifieke industriedoelstellingen
2.2.1: Kennis voor verwerving eerste samenwerkingsprojecten; TRL 3; 2023
3. Kennis opbouwen voor Nederlandse civiele operators, en militaire operators, maakindustrie en autoriteiten om conceptkeuzes
te maken over toekomstige en in ontwikkeling zijnde luchtvaartuigen.
3.1: Kennis opbouwen over nieuwe configuraties voor militaire en civiele operators
3.1.1: Kennis van tilrotorconfiguraties; TRL 6; 2024
3.1.2: Kennis van overige configuraties; TRL 3; 2025
3.2: Test- en verificatiemogelijkheden voor certificering vergroten
3.2.2: Kennis voor en over nieuwe certificatiedocumentatie van autoriteiten en voor bijbehorende test- en verificatiemogelijkheden
4. Technologie ontwikkelen om de concurrentiepositie van de Nederlandse ruimtevaartindustrie te verbeteren.
4.1: Status van preferred supplier voor de Nederlandse maakindustrie vergroten
4.1.1: Wereldwijde competitieve marktpositie van Nederlands in de optische satellietcommunicatiesector; TRL 8; 2026
4.1.2: Verhoogde kwaliteit en betrouwbaarheid van Nederlandse smallsat ruimtevaartsystemen; TRL 9; 2025
4.1.3: Ontwerpen en productieprocessen voor launchers en satellieten; TRL 8; 2025
4.1.4: Strategische partnerships NL partijen voor o.a. EDF en voor start-ups (o.a. 3D printen)
4.2: Kostprijs verlagen
4.2.1: Toepassen van innovatieve ontwikkelings- en maakprocessen en nieuwe materialen
4.3: Nederlandse industrie en nieuwe toetreders tot de markt van innovatieve producten ondersteunen.
4.3.1: Toepassing innovatieve thermische controlesystemen
4.3.2: Toepassing slimme on-board dataverwerking; TRL 5; 2023
4.3.3: Toepassing Beamforming antennas
4.3.4: Snelle en efficiente test en kwalificatie van ruimtevaart systemen
5. Voeren van ruimtevaartbeleid ondersteunen
5.1: Bescherming van een veilige en duurzame ruimte
5.1.1: Verlenging van de levensduur van gelanceerde satellieten
5.1.2: Technische implementatie van SSA, en systemen voor mitigatiion, design for demise
5.2: Advisering ruimtevaartbeleid NL overheid (competitieve space ecosystem)
5.2.2: Nader te bepalen

3.4.3

Zwaartepunten 2023

Het programma richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling van lichtgewicht materialen en constructies voor de
lucht- en ruimtevaart, innovatieve elektronica, systemen en instrumenten..
Betaalbare en toepasbare technologie ontwikkelen voor de Nederlandse maakindustrie om luchtvaart mee te verduurzamen
De technologieontwikkeling voor lucht- en ruimtevaartuigen in 2022 wordt voortgezet voor de vermindering van de
fossiele uitstoot, duurzamere civiele productie en end-of-life, het verkorten van de tijd voor ontwikkeling en productie
en de verlaging van de kosten. Verwacht wordt dat de eerste CleanAviation projecten zullen opstarten met een sterke
focus op de vermindering van fossiele uitstoot door regionale en korte tot middellange afstandsvliegtuigen.
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De projecten waarin gewerkt wordt zijn onder anderen: TSH ASSET, Mobiliteitsfonds Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart, EFRO Smart Rotors, SUSTAINair, MANTA, STUNNING, PropMat, Smart Industry 3-D print kompas,
PROF-2, EASIER, ADENEAS en Showcase voor competitieve luchtvaartuigtechnologie.
Relevante kennispartners en gebruikers zijn enkele tientallen Nederlandse maakindustrieën, waaronder MKB’s en
clusters van bedrijven. Daarnaast wordt samengewerkt (met kennispartners en mogelijke gebruikers) in de supply
chain (met tientallen bedrijven) tot en met de vliegtuigbouwers, zoals Airbus. Kennispartners zijn verder onderzoekscentra, waaronder EREA partners, zoals DLR, en Nederlandse en internationale universiteiten zoals TU Delft.
Volgens het Strategieplan 2022-2025 levert NLR als technologiedemonstrator een vervormende vleugelklep met geïntegreerde toestands- en conditiebewaking, waarmee de efficiëntie van een nieuw platform wordt verhoogd en onnodig onderhoud wordt voorkomen. In 2023 wordt aan de ontwikkeling van deze show case begonnen.
Betaalbare en effectieve technologie ontwikkelen voor de Nederlandse maakindustrie en operators om militaire
doelstellingen te bereiken
In 2023 wordt gestart met samenwerking bij de uitbouw van NLR’s technologische basis voor een sterk innoverend
vermogen voor luchtvaartuigen voor militaire doelstellingen. De samenwerking richt zich op Defensie, Nederlandse
maakindustrie en Europese samenwerking, waaronder de permanent gestructureerde samenwerking (PESCO) binnen
de EU en het Europese Defensiefonds. Er wordt gewerkt aan de opbouw van kennis voor succesvolle proposals. Er
wordt verwacht dat de eerste samenwerkingsprojecten in 2023 starten.
Het belangrijkste project is hier: Haalbaarheid NLR kennisopbouw voor militaire vliegtuigontwikkeling. Daarbij wordt
ook gekeken naar raakvlakken met andere programma’s, zoals FASP. Relevante kennispartners en gebruikers zijn: Defensie en Nederlandse industrie.
Kennis opbouwen voor Nederlandse civiele en militaire operators, maakindustrie en autoriteiten om conceptkeuzes
te maken over toekomstige en in ontwikkeling zijnde luchtvaartuigen
De kennisopbouw voor tiltrotor vliegtuigen uit 2022 wordt voortgezet, evenals de kennisopbouw voor toepassing van
simulatie voor certificatie bij helikopters. Daarnaast wordt gericht op de start van nieuwe projecten in 2023 voor civiele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld van disruptieve concepten voorzien in het CleanAviation programma van Horizon Europe.
De belangrijkste projecten zijn onder anderen: ATTILA, ROCS. Relevante kennispartners en gebruikers zijn: Leonardo,
Technobis Fibre Technologies, DNW, DLR en verdere internationale toeleveranciers, onderzoekscentra en universiteiten.
Technologie ontwikkelen om de concurrentiepositie van de Nederlandse ruimtevaartindustrie te verbeteren
In 2023 wordt het vergroten van de Nederlandse maakindustrie als preferred supplier voortgezet. Er wordt gericht op
nieuwe projecten om de kostprijs te verlagen. Daarnaast wordt de Nederlandse industrie, inclusief nieuwkomers, ondersteund met technologische kennis om hun producten in de ruimtevaartmarkt te introduceren.
De belangrijkste technologieontwikkelingen vinden plaats op het gebied van thermal control en instrument control en
data processing. Naast het ontwikkelen en opdoen van kennis en ervaring van de technologie zelf is een beangrijk doel
het uitbreiden van de kennis en ervaring van kwalificatietesten. De projecten NGF NXTGEN HIGHTECH, LaserSatCom
en KDT-JU TRISTAN zijn belangrijke projecten die aan de doelen voor control and data processing bijdragen. Voor thermal control is dit het ESA GSTP Mini-MPL project. Naast deze projecten zijn er een aantal commerciele projecten die
een significate bijdrage leveren. Relevante kennispartners en gebruikers zijn o.a. TNO, Airbus D&S, Viasat, Technolution, ESA, UTwente, Demcon en ISISpace.
Voeren van ruimtevaartbeleid ondersteunen
In 2023 wordt de advisering van Nederlandse overheid met betrekking tot het ruimtevaartbeleid gecontinueerd. Daarnaast gaat vorm gegeven worden aan kennisontwikkeling voor de bescherming van een veilige en duurzame ruimte.
Op dit onderwerp zijn er raakvlakken met de programma’s VCO en FASP die met name gericht zijn op de applicaties.
Projecten onder OLR moeten vooral bijdragen aan de technologie die de applicatie ondersteunen.
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3.5

Operationele Beschikbaarheid (OB)

Figuur 3.5.1 - ARBI automatische rotorblad inspectie. (bron: Koninklijke Luchtmacht)

3.5.1

Doel en beoogde impact

NLR ondersteunt Defensie, de luchtvaartindustrie, MRO- en onderhoudsbedrijven en vliegmaatschappijen bij het ontwikkelen en toepassen van innovatieve, duurzame oplossingen voor onderhoud, inspecties en reparaties.
We ontwikkelen technieken voor het voorspellen en vaststellen van de onderhoudsbehoefte en technieken voor duurzame reparaties. Verder richten we ons onder meer op de processen in de organisatie en het trainen van onderhoudspersoneel. Op deze manier wil NLR bijdragen aan het optimaliseren van de materiele beschikbaarheid en kosteneffectieve inzet van vliegtuigen, helikopters, drones, windturbines en andere complexe systemen. Hierdoor helpen we de
operationele effectiviteit van de krijgsmacht en de concurrentiekracht van bedrijven te verbeteren.

3.5.2

Roadmap

1. Concurrentiepositie van operators versterken door onderhoudstechnieken beheersbaarder en goedkoper te maken
1.1: Conditiemetingen van platforms verbeteren
1.1.1: Geautomatiseerde inspecties van composietconstructies (NWO); TRL 4; 2022 - 2026
1.1.2: Geautomatiseerde inspecties van motoronderdelen (BrightSky); TRL 6; 2022 - 2026
1.2: Materieel goedkoper en sneller opnieuw inzetbaar maken
1.2.1: Certificering op afstand (BrightSky); TRL 6; 2022 - 2027
1.2.2: Geavanceerde reparaties (BrightSky); TRL 6; 2022 - 2027
1.3: Onderhoudsmanagement (inclusief planning en -training) van platforms verbeteren
1.3.1: AR- en VR-training over motorenonderhoud; TRL 6; 2022 - 2027
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1.3.2: Geoptimaliseerd(e) onderhoudsproces en -organisatie inclusief planning; TRL 6 2023 - 2027
1.3.3: Innovatieve trainingsconcepten en -technieken: AR, JIT, PBT en VR; 2022 - 2029
1.4: Voorspelbaarheid van onderhoudsbehoefte vergroten
1.4.1: Ingebedde SHM (TSH); 2022 - 2024
2. Effectiviteit van MinDef verbeteren door inzetbaarheid van militaire platforms te verhogen
2.1: Conditiemetingen van platforms verbeteren
2.1.1: Automatische Rotorbladinspecties (ARBI); TRL 5; 2022 - 2025
2.1.2: Maintenance Tehnologies (IML); TRL 4; 2022 - 2026
2.2: Materieel goedkoper en sneller opnieuw inzetbaar maken
2.2.1: Advanced Materials and Technologies (IML); TRL 4; 2022 - 2026
2.2.1: Reparatie van composieten (DCMC); TRL 5; 2022 - 2026
2.3: Voorspelbaarheid van onderhoudsbehoefte vergroten
2.3.1: PROF-2: scheurgroeimiddelen ontwikkelen (PPS); 2022 - 2025
3. Onderhoud "vergroenen" en verspilling verminderen door onderhoudsbehoefte te verkleinen en onderhoudsplanning te verbeteren
3.1: Onderhoudsmanagement (inclusief planning en -training) van platforms verbeteren
3.1.1: Onderhoudsconcepten voor een door waterstof aangedreven powertrain; TRL 5; 2023 - 2025
3.2: Voorspelbaarheid van onderhoudsbehoefte vergroten
3.2.1: Ingebedde predictive health monitoring van de door waterstof aangedreven systemen; TRL 5; 2023 - 2027
3.3: Voorspelbaarheid van onderhoudsbehoefte vergroten
3.3.1:Ingebedde SHM van waterstoftanks; 2023 - 2027

3.5.3

Zwaartepunten 2023

Het programma Operationele Beschikbaarheid heeft drie impactbijdragen geïdentificeerd:
1. Concurrentiepositie van operators versterken door onderhoud(stechnieken) beheersbaarder en goedkoper maken,
2. Effectiviteit van MinDef verbeteren door inzetbaarheid van militaire platforms te verhogen,
3. Onderhoud vergroenen en verspilling verminderen door onderhoudsbehoefte te verkleinen en
onderhoudsplanning te verbeteren.
De visie voor 2023 voor deze impactbijdrage is als volgt:
Concurrentiepositie van operators versterken door onderhoud(stechnieken) beheersbaarder en goedkoper maken.
De pijler onder deze impactbijdrage in 2022 en 2023 is het BrightSky programma, al zijn er ook andere programma’s die
aan de doelstellingen bijdragen zoals te zien is in de roadmap. BrightSky is gestart in 2022 met een looptijd van vier jaar.
Het doel van Brightsky is onderzoek dat gericht is op nieuwe kennis en vaardigheden om innovatieve inspectiemethodes en reparaties die toepasbaar zijn op (onderdelen van) vliegtuigen en vliegtuigmotoren te ontwikkelen en/of bestaande technieken vanuit andere sectoren toepasbaar te maken voor vliegtuigonderhoud, dan wel aanmerkelijk te
verbeteren. Daarbij rekening houdend met de specifieke en stringente certificatie-eisen die gesteld worden aan de
luchtvaartveiligheid.
Huidige inspectietechnieken in de luchtvaart zijn grotendeels gebaseerd op conventionele meetmethoden en menselijk zicht. Omdat inspectielimieten deels worden bepaald aan de hand van inspectienauwkeurigheid en herhaalbaarheid kunnen onderdelen niet-repareerbaar worden verklaard, zonder dat hier direct een technische/constructieve
aanleiding voor is. Dit is een verlies aan kapitaal en onnodig belastend voor het milieu, gezien er veel schaarse grondstoffen en energie benodigd is voor de productie van deze onderdelen. Nauwkeurige digitale meetprocessen, automatische defectdetectie en structurele analyse maken het mogelijk om grote hoeveelheden onderdelen te inspecteren
en verkleinen het aantal onderdelen dat onnodig afgekeurd moet worden.
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Door de toenemende nauwkeurigheid van de inspectiemethoden is verdere automatisering bij inspectie, maar ook bij
de daadwerkelijke reparatie benodigd. Naast mechanische bewerkingsprocessen voor reparatie wordt onderzoek gedaan naar toepassing van geavanceerde lasprocessen en technieken voor Additive Manufacturing (Cold Metal Transfer en Cold Spray).
Effectiviteit van het Ministerie van Defensie verbeteren door inzetbaarheid van militaire platforms te verhogen.
In 2022 is het IML programma gestart met een looptijd van vier jaar. IML richt zich op kennisopbouw voor de Instandhouding van Militaire Platforms.
Het programma richt zich op onderhoudstechnologieën, geavanceerde materialen en voorspellend onderhoud. In 2022
worden vervolgcontouren gedefinieerd die, indien overgenomen door het Ministerie van Defensie, in 2023 uitgevoerd
zullen worden. Deze nieuwe contouren beschouwen de onderhoudsbehoefte en digital twins voor instandhouding.
Het doel van het IML-programma is kennisopbouw met betrekking tot innovatieve materialen, instandhoudingstechnologieên en -concepten voor bestaande en nieuwe wapensystemen gericht op de instandhouding van het airframe,
voortstuwingssystemen en andere subsystemen van militaire vliegtuigen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan
de defensiedoelstelling om de brede inzetbaarheid te herstellen en op betaalbare wijze te borgen voor (toekomstige)
wapensystemen en ondersteunende systemen.
Deze kennisopbouw wordt uitgevoerd in 3 aandachtgebieden die gedurende de hele looptijd doorlopen.
Binnen Advanced materials & processes ligt de focus op kennisopbouw van geavanceerde materialen, coatings, en
processen (onderhoud, simulatie), die worden gebruikt in de bestaande en nieuwe vliegende wapensystemen van Defensie. Voor 2023 wordt onderzoek verricht naar:
1. hybride constructies (corrosie, thermische huishouding);
2. Invloed van Cr in straalmotoren en op personen, en
3. 3D printen (additive manufacturing).
Tenslotte wordt kennis opgebouwd m.b.t composieten in hoge temperatuuromgevingen en grafeen als toevoeging
aan composieten.
Maintenance Technologies richt zich op kennisopbouw en demonstratie van nieuwe inspectie- en reparatietechnieken
en onderhoudsconcepten. Voor 2023 ligt de focus op:
1. het automatiseren van inspectie en reparatie van composieten platforms ;
2. miniaturisering/robotisering van apparatuur die bij NDI inspecties gebruikt worden;
3. onderhoud op afstand;
4. optische meetsystemen.
Verder worden nieuwe reparatietechnieken zoals Cold Spray en Direct Energy Deposition onderzocht als middel om
onderdelen te repareren als gevolg van corrosie- en vermoeiingsschade.
Tot slot wordt binnen Predictive maintenance, gezocht naar nieuwe predictive maintenance technieken en ontwikkeling van nieuwe of het verbeteren van bestaande (degradatie)modellen voor het bepalen en voorspellen van de (resterende) levensduur en onderhoudsbehoefte. Voor 2023 wordt ondermeer onderzoek gedaan naar data en modellen.
Data is van essentieel belang voor het maken van de juiste beslissingen, maar hoe kun je de datakwaliteit bepalen,
hoe kun je Niet Destructieve Inspectie data verwerken tot bruikbare informatie voor Digital Twins en deze data gebruiken voor het bepalen en voorspellen van de onderhoudsbehoefte d.m.v modellen?
Onderhoud vergroenen en verspilling verminderen door onderhoudsbehoefte te verkleinen en onderhoudsplanning
te verbeteren.
Hoewel veel projecten een duurzaamheidsaspect hebben voert NLR nog geen projecten uit die zich specifiek richten
op het vergroenen van onderhoud. In 2023 worden in overleg met stakeholders projecten gedefinieerd om deze impactbijdrage in te vullen.
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3.6

InformatieGestuurd Opereren (IGO)

Figuur 3.6.1 - Voor het testen en valideren van IGO- en MDO-concepten is een battlelab zoals NLR’s Cerebro een essentiele tool.

3.6.1

Doel en beoogde impact

NLR ondersteunt de Nederlandse overheid bij de versnelde transformatie van haar operationele concepten en systemen naar informatiegestuurd opereren. Daarbij ligt de focus op de tactische en operationele processen binnen het
lucht- en ruimtedomein. Het doel is om deze processen sneller te laten verlopen, op basis van beter onderbouwde
beslissingen.

3.6.2

Roadmap

1. Defensie ondersteunen in de transformatie naar informatiegestuurd, geintegreerd en multidomein optreden
1.1: Bijdragen aan het operationaliseren van IGO- en MDO-gedachtengoed
1.1.1: Thematische werkgroep IGO; 2021-2023
1.1.2: C2360 - Focusprogramma IGO MDO; 2023-2023
1.1.3: Doctrineontwikkeling IGO MDO; 2024-2035
1.1.4: De "zachte" kant van de transitie naar IGO MDO; 2024-2035
1.2: Bijdragen aan het verwezenlijken van IGO- en MDO-concepten op operationeel niveau
1.2.1: L1805 - SiaNE; 2018-2022
1.2.2: Informatiegestuurd multidomein werken in de planning en aansturing van lucht- en ruimteoperaties; 2024-2035
1.2.3: Informatiegestuurd multidomein werken in de planning en aansturing van operaties (Joint HQ); 2024-2035
1.3: Bijdragen aan het verwezenlijken van IGO- en MDO-concepten op tactisch en technisch niveau
1.3.1: L1919 - AIP; 2019-2022
1.3.2: L2308 - Van Situational Awareness naar Situational Understanding; 2023-2026
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1.3.3: L2317 - Modelling en Reasoning for Tactical Decision Making; 2023-2026
1.3.4: Informatiegestuurd werken in de gehele missiecyclus; 2024-2035
1.3.5: Kennis over het integreren van het lucht- en ruimtedomein met de andere domeinen; 2024-2035
1.4: Bijdragen aan het testen en valideren van IGO- en MDO concepten op technisch, tactisch en operationeel niveau
1.4.1: C2353 - Datacreatie voor Oefenen en Experimenteren in Multi Domein Optreden (DOE MDO); 2024-2026
1.4.2: C24xx - Operationele simulatie / Virtualisatie; 2024-2027
1.4.3: Dynamisch virtueel missiegebied; 2024-2035
2. Defensie ondersteunen bij het integreren van het cyber- en informatiedomein in het optreden
2.1: Bijdragen aan het ontwikkelen van een effectieve weerbaarheid van lucht- en ruimtevaartsystemen tegen cyberdreigingen
2.1.1: L2009 - Automated Cyber Operations; 2020-2023
2.2: Bijdragen aan inzet van cyber- en informatieoperaties
2.2.1: C2353 - Datacreatie voor Oefenen en Experimenteren in Multi Domein Optreden (DOE MDO); 2023-2026
2.2.2: L1907 - Joint Cyber en ElektroMagnetische Activiteiten in Militaire Operaties; 2019-2022
2.2.3: C2329 - Joint Cyber en ElektroMagnetische Activiteiten II in Militaire Operaties; 2023-2026
2.2.4: Integreren van open databronnen in de gehele missiecyclus; 2024-2035
2.2.5: Information manoeuvre in lucht- en ruimteoperaties; 2024-2035
3. Defensie ondersteunen in de transformatie naar informatiegestuurde gereedstelling
3.1: Bijdragen aan het verwezenlijken van IGO-concepten in personele en materiele gereedstelling
3.1.1: Informatiegestuurd werken in planning en uitvoering van gereedstelling; 2024-2035
4. Overheden en bedrijfsleven ondersteunen met betrekking tot informatiegestuurd opereren
4.1: Bijdragen aan het verwezenlijken van IGO-concepten in het veiligheidsdomein
4.1.1: KIA Veiligheid GGSA; 2022-2023
4.2: Bijdragen aan het verwezenlijken van IGO-concepten in infrastructuur en waterhuishouding
4.2.1: I&W Aardobservatie; 2022-2023
4.3: Bijdragen aan het ontwikkelen van een effectieve weerbaarheid tegen cyberdreigingen in het veiligheidsdomein, de
infrastructuur en de waterhuishouding
4.3.1: Nader te bepalen

3.6.3

Zwaartepunten 2023

Voor NLR ligt de focus in het IGO-programma op het ondersteunen van Defensie bij de effectieve inzet van het luchten ruimtewapen in een multidomein, geïntegreerde en informatiegestuurde omgeving. Aan de civiele kant werken we
aan IGO-concepten die bijdragen aan een veilige samenleving en een competitieve lucht- en ruimtevaart.
In het op Defensie gerichte onderzoek is aandacht voor multidomein operaties (MDO), zowel als onderzoekscontext
als meer expliciet als doel van het onderzoek. Daarnaast is meer aandacht voor de processen op het operationele niveau van optreden. Beide accenten sluiten aan bij de ambities en plannen van Defensie, zoals beschreven in de Defensievisie 2035 (uit 2020) en de Defensienota 2022.
Succesvol militair optreden hangt in toenemende mate af van de de mogelijkheid zoveel mogelijk relevante informatie
te verkrijgen, verwerken en verspreiden. Conflicten spelen zich daarnaast steeds meer af in het digitale domein. In het
IGO-programma is daarom ook aandacht voor het cyber- en informatiedomein.
De inrichting van het op Defensie gerichte IGO-onderzoek wordt voor wat betreft inhoud en tijdlijn afgestemd op het
Operational Design IGO (uit 2022), het plan dat Defensie hanteert om te transformeren naar een organisatie die informatiegestuurd werkt en optreedt. Het huidige onderzoeksplan laat daarvan de eerste stappen zien.
In 2023 zal begonnen worden met onderzoek dat het mogelijk maakt in 2025 Future Air & Space Power concepten in
de context van een multidomein, geïntegreerde en informatiegestuurde omgeving te demonstreren in NLR’s battlelab
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Cerebro, waarbij koppeling met battlelabs van Defensie en onderzoeksinstituten is voorzien. Dit zal samen worden
opgepakt met het FASP-programma.
In de Defensieprogramma’s is TNO een belangrijke kennispartner. Ook wordt samengewerkt met de Faculteit Militaire
Wetenschappen van de NLDA. De Defensieprogramma’s hebben per definitie maximaal TRL-niveau 4.
In het op de andere overheden en bedrijfsleven gerichte onderzoek is aandacht voor IGO-concepten voor het veiligheidsdomein, de infrastructuur en de waterhuishouding, met een nadruk op het verkrijgen van sensordata uit het
lucht- en ruimtedomein en het verwerken daarvan tot inzichtelijke informatie die geschikt is voor besluitvorming. In
2023 wordt verwacht activiteiten te kunnen uitvoeren binnen de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid (KIA). Eindgebruikers van de kennis zijn de ministeries van Justitie & Veiligheid (J&V) en Infrastructuur & Waterstaat (I&W).
Defensie ondersteunen bij de transformatie naar informatiegestuurd, geïntegreerd en multidomein optreden.
Het onderzoek betreft het operationaliseren van IGO- en MDO-gedachtengoed binnen Defensie en het verwezenlijken, testen en valideren van IGO- en MDO-concepten op technisch, tactisch en operationeel niveau. Elementen van
MDO zijn ook aspecten van het onderzoek in het andere programma’s zoals Future Air & Space Power, Onbemand en
Autonoom en Operationele Beschikbaarheid. In 2023 zal kennisopbouw worden uitgevoerd binnen de volgende Defensieprogramma’s:
• L2308 - Van Situational Awareness naar Situational Understanding
• L2317 - Modelling and Reasoning for Tactical Decision Making
• C2360 - Focusprogramma IGO MDO
• C2353 - Datacreatie voor Oefenen en Experimenteren in Multi Domein Optreden (DOE MDO)
Defensie ondersteunen bij de integratie van het cyber- en informatiedomein in het optreden.
Het onderzoek betreft het ontwikkelen van effectieve weerbaarheid van lucht- en ruimtevaartsystemen tegen cyberdreigingen en de inzet van cyber- en informatieoperaties. In 2023 zal kennisopbouw worden uitgevoerd binnen de
volgende Defensieprogramma’s:
• L2009 - Automated Cyber Operations
• L2329 - Joint Cyber en ElektroMagnetische Activiteiten II in Militaire Operaties
• C2353 - Datacreatie voor Oefenen en Experimenteren in Multi Domein Optreden (DOE MDO)
Defensie ondersteunen bij de transformatie naar informatiegestuurde gereedstelling.
Het onderzoek betreft IGO-concepten in personele en materiële gereedstelling. In 2023 zal op dit deel geen kennisopbouw worden uitgevoerd.
Bedrijfsleven en overheden helpen met IGO.
Het onderzoek betreft IGO-concepten voor het veiligheidsdomein, de infrastructuur en de waterhuishouding. In 2023
zal kennisopbouw worden uitgevoerd binnen de volgende projecten:
• KIA Veiligheid GGSA
• I&W Aardobservatie
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3.7

Future Air & Space Power (FASP)

Figuur 3.7.1 - Future Air & Space Power kenmerkt zich door een integrale en gecombineerde inzet van effecten in het lucht en ruimte domein

3.7.1

Doel en beoogde impact

NLR ontwikkelt kennis voor de ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid die in technologie resulteren
waarmee de samenleving veiliger kan worden. Deze kennis en technologie helpt bij het effectief uitvoeren van taken,
en kan de inzetgereedheid van de manschappen en de weerbaarheid tegen nieuwe dreigingen in het luchtruim en de
ruimte verhogen.
Hierbij ligt de focus op kennis van dreigingssystemen, de bijbehorende tegenmaatregelen en op opleiding en training.
NLR bouwt in dit programma aan een vooruitstrevende kennispositie op het terrein van training en simulatie, onder
meer door lucht- en ruimtevaart onderdeel te maken van informatiegestuurde, multi-domein en geïntegreerde operaties. Dit doen we samen met onze nationale en internationale (EU, NAVO) partners.

3.7.2

Roadmap

1. Defensie ondersteunen bij gefundeerd kiezen voor aankoop van materiaal op operationeel en tactisch niveau
1.1: Gevalideerde up-to-date kennis ontwikkelen over de huidige en toekomstige operationele omgeving en ontwikkelingen in
het dreigingslandschap
1.1.1 Kennis over SSA; TRL 3; 2022 - 2028
1.1.2 Kennis over operationele inzet en wapensysteemprestaties; TRL 3; 2022 - 2027
1.1.5 Kennis over (next generation) C-UAS; TRL 3; 2022 - 2027
1.1.6 Kennis over surface-based en integrated air missile defence; TRL 3; 2022 - 2027
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1.1.7 Kennis over HEL in militaire operaties; TRL 3; 2022 - 2024
1.1.9 Kennnis over radar; TRL 3; 2023 - 2027
1.1.3 Kennis over Electronische Oorlogsvoering; TRL 3; 2022 - 2024
1.1.4 Kennis over joint cyber en elektromagnetische activiteiten in militaire operaties; TRL 3; 2022 - 2027
1.1.8 Kennis over Operationele Inzet en Instandhouding van F-35; TRL 3; 2022 - 2024
1.2: Adviseren over aankoop en inzet van (wapen)systemen, evalueren van aankoop en inzet en onderzoeken en ontwikkelen
van (wapen)systemen
1.2.2 Evaluatie van FVL-concepten voor toekomstige MinDef-helikoptervloot; TRL 3; 2022 - 2025
1.2.3 TDM over ESM: Brik-II; TRL 3; 2022 - 2025
1.2.4 Kennis over UAS flight test; TRL 3; 2022 - 2023
1.2.5 Kennis over NGFTS-sensor; TRL 3; 2022 - 2023
1.2.6 Kennis over aerodynamische aspecten van MUMT; TRL 3; 2022 - 2025
1.2.7 Kennis over militair gebruik van space(based) capabilities en services; TRL 3; 2022 - 2025
1.2.1 Demonstratormissie over ESM: MILSpace-II en III; TRL 7; 2022 - 2029
1.3: Bijdragen aan verbeterde bescherming en prestatie en effectievere inzet van lucht- en ruimtevaartplatforms
1.3.1 Kennis over robuuste PNT-systemen in een omgeving met verstoord GPS-signaal; TRL 2; 2022 - 2024
1.3.2 Kennis over space infrastructure security: C2-systemen, grondstations, platforms en sensors; TRL 2; 2023 - 2024
1.4: Nieuwe methoden en technieken ontwikkelen om doorlooptijd van certificeringstrajecten te verkorten met gehandhaafd
of verbeterd veiligheidsniveau
1.4.1 Kennis over multikern-processoren; TRL 3; 2022 - 2023
1.4.2 Kennis over CAMO; onbemand; TRL 3; 2022 - 2023
1.4.3 Kennis over methodiekbepaling van veiligheidsniveaus van platforms; TRL 3; 2022 - 2025
1.4.4 Kennis over COTS-softwarecertificering; TRL 3; 2022 - 2025
1.4.5 Kennis over PTMS-certificering; TRL 3; 2022 - 2025
1.5: Verwerving en ingebruikname van leermiddelen (zoals simulatie-apparatuur) ondersteunen
1.5.1 Kennis over Training Media Analyse; TRL 7; 2035
1.6: Omgevingen en tools voor CD&E en O&T opleveren (en/of beschikbaar stellen)
1.6.1 Kennis over Battlelab en Wargaming concepten; TRL 7; 2035
2. Defensie ondersteunen bij gefundeerd kiezen voor selectie en inzet van personeel en middelen op operationeel en tactisch
niveau
2.1: Bijdragen aan verbeterde bescherming en prestatie en effectievere inzet van lucht- en ruimtevaartplatforms
2.1.1 Kennis over robuuste PNT-systemen in een omgeving met verstoord GPS-signaal; TRL 2; 2022 - 2024
2.1.2 Kennis over space infrastructure security: C2-systemen, grondstations, platforms en sensors; TRL 2; 2023 - 2024
2.2: Innovatieve opleidings- en trainingsconcepten ontwikkelen om personeel optimaal te trainen
2.2.2 TDM over ESM: Brik-II; TRL 5; 2022 - 2025
2.2.1 Evaluatie van Future Vertical Lift-concepten voor toekomstige MinDef-helikoptervloot; TRL 3; 2022 - 2025
2.3: Verwerving en ingebruikname van leermiddelen (zoals simulatie-apparatuur) ondersteunen
2.3.1 Kennis over Training Media Analyse ; 2022 - 2035
2.4: Omgevingen en tools voor CD&E en O&T opleveren (en/of beschikbaar stellen)
2.4.1 Kennis over performance based training; 2022 - 2035
2.5: Kennis en technology demonstrators voor O&T en oefeningen ontwikkelen
2.5.1 Kennis over leerecosystemen ; 2022 - 2035
2.6: Content opleveren voor simulaties (zoals wapen- en sensormodellen)
2.6.1 Kennis over modelleren op tactisch en operationeel niveau; 2022 - 2035
3. Defensie en veiligheidsoverheden ondersteunen bij anticiperen op een veranderende wereld met een optimaal getraind en
presterend personeelsbestand
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3.1: Adviseren over aankoop en inzet van (wapen)systemen, evalueren van aankoop en inzet en onderzoeken en ontwikkelen
van (wapen)systemen
3.1.1 Kennis over battlelabs en CD&E omgevingen; TRL 3; 2035
3.2: Innovatieve opleidings- en trainingsconcepten ontwikkelen om personeel optimaal te trainen
3.2.1 Evaluatie van FVL-concepten voor toekomstige MinDef-helikoptervloot; TRL 7; 2022 - 2025
3.3: Verwerving en ingebruikname van leermiddelen (zoals simulatie-apparatuur) ondersteunen
3.3.1 Kennis van Training Media Analyse; TRL 7; 2022 - 2035
3.4: Omgevingen en tools voor CD&E en O&T opleveren (en/of beschikbaar stellen)
3.4.1 Kennis over Modeling & Simulation technology; TRL 7; 2022 - 2035
3.5: Kennis en technology demonstrators voor O&T en oefeningen ontwikkelen
3.5.1 Kennis over Training Needs Analysis en Training Design; TRL 7; 2022 - 2035
3.6: Content opleveren voor simulaties (zoals wapen- en sensormodellen)
3.6.1 Kennis over modelleren op tactisch en operationeel niveau; TRL 7; 2022 - 2035
4. Defensie ondersteunen bij effectiever en veiliger plannen en uitvoeren van militaire operaties
4.1: Gevalideerde up-to-date kennis ontwikkelen over de huidige en toekomstige operationele omgeving en ontwikkelingen in
het dreigingslandschap
4.1.1 Zie 1.1
4.2: Adviseren over aankoop en inzet van (wapen)systemen, evalueren van aankoop en inzet en onderzoeken en ontwikkelen
van (wapen)systemen
4.2.2 Zie 1.2
4.3: Bijdragen aan verbeterde bescherming en prestatie en effectievere inzet van lucht- en ruimtevaartplatforms
4.3.1 Kennis over robuuste PNT-systemen in een omgeving met verstoord GPS-signaal; TRL 2; 2022 - 2024
4.3.2 Kennis over space infrastructure security: C2-systemen, grondstations, platforms en sensors; TRL 2; 2023 - 2024
4.4: Nieuwe methoden en technieken ontwikkelen om doorlooptijd van certificeringstrajecten te verkorten met gehandhaafd
of verbeterd veiligheidsniveau
4.4.1 Zie 1.4
4.5: Innovatieve opleidings- en trainingsconcepten ontwikkelen om personeel optimaal te trainen
4.5.2 Zie 2.2
4.6: Omgevingen en tools voor CD&E en O&T opleveren (en/of beschikbaar stellen)
4.6.1 Kennis over battlelabs en CD&E omgevingen; 2022 - 2035
4.7: Content opleveren voor simulaties (zoals wapen- en sensormodellen)
4.7.1 Kennis over modelleren op tactisch en operationeel niveau; 2022 - 2035
4.8: Ontwikkeling en tests van FASP-CONOPS en -doctrines voor MDO ondersteunen
4.8.1 Space-based early warning: (hypersone) dreigingen; TRL 3; 2022 - 2024
4.8.2 Kennis over toekomstige Future Vertical Lift CONOPS als een van de air power effectors; TRL 3; 2022 - 2026
4.9: Verbeteren en versnellen van besluitvormingsprocessen ondersteunen
4.9.1 Space-based early warning: (hypersone) dreigingen; TRL 3; 2022 - 2024
4.9: Verbeteren en versnellen van besluitvormingsprocessen ondersteunen
4.9.2 Kennis over MDO; TRL 3; 2023 - 2027
5. Defensie en veiligheidsoverheden ondersteunen bij onafhankelijk capabilities ontwikkelen via PPS op (inter)nationaal niveau
5.1: Met relevante partners in PPS participeren om D&V-systemen continu te verbeteren
5.1.1 KIA Veiligheid: GGSA; TRL 7; 2023 - 2028

34

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

3.7.3

Zwaartepunten 2023

Defensie ondersteunen bij gefundeerd kiezen voor aankoop van materiaal op operationeel en tactisch niveau
In 2023 zullen kennisopbouw activiteiten worden uitgevoerd binnen de volgende onderwerpen:
• L2013 - Effectieve energiewapens
• L2015 - Elektronische Oorlogsvoering
• L2019 - Militair Gebruik van de Ruimte
• L2027 - Operationele inzet en instandhouding F35
• L2118 - LVC Joint en Combined Airpower
• L2201 - Leerecosysteem op maat
• L2203 - Future Vertical Lift
• C2307 - Operationele Inzet en Wapensysteemprestaties
• C2301 - Integrated Air & Missile Defence
• C2313 - Next Generation Counter-Unmanned Aircraft Systems
• C2320 - Radar
• C2329 - Joint Cyber en ElektroMagnetische Activiteiten II in Militaire Operaties
• C23XX - XR in beweging
• C23XX - 5th Gen Aircrew Performance
Defensie ondersteunen bij gefundeerd kiezen voor selectie en inzet van personeel en middelen op operationeel en
tactisch niveau.
In 2023 zullen kennisopbouw activiteiten worden uitgevoerd binnen de volgende onderwerpen:
• L2013 - Effectieve energiewapens
• L2015 - Elektronische Oorlogsvoering
• L2027 - Operationele inzet en instandhouding F35
• L2118 - LVC Joint en Combined Airpower
• L2201 - Leerecosysteem op maat
• L2203 - Future Vertical Lift
• C2307 - Operationele Inzet en Wapensysteemprestaties
• C2301 - Integrated Air & Missile Defence
• C2313 - Next Generation Counter-Unmanned Aircraft Systems
• C2320 - Radar
• C2329 - Joint Cyber en ElektroMagnetische Activiteiten II in Militaire Operaties
• C23XX - XR in beweging
• C23XX - 5th Gen Aircrew Performance
Defensie en veiligheidsoverheden ondersteunen bij anticiperen op een veranderende wereld met een optimaal getraind en presterend personeelsbestand.
In 2023 zullen kennisopbouw activiteiten worden uitgevoerd binnen de volgende onderwerpen:
• L2015 - Elektronische Oorlogsvoering
• L2118 - LVC Joint en Combined Airpower
• L2201 - Leerecosysteem op maat
• C2307 - Operationele Inzet en Wapensysteemprestaties
• C23XX - XR in beweging
• C23XX - 5th Gen Aircrew Performance
Defensie ondersteunen bij effectiever en veiliger plannen en uitvoeren van militaire operaties.
In 2023 zullen kennisopbouw activiteiten worden uitgevoerd binnen de volgende onderwerpen:
• L2013 - Effectieve energiewapens
• L2015 - Elektronische Oorlogsvoering
• L2019 - Militair Gebruik van de Ruimte
• L2027 - Operationele inzet en instandhouding F35
• L2203 - Future Vertical Lift
• C2307 - Operationele Inzet en Wapensysteemprestaties
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•
•
•
•
•

C2301 - Integrated Air & Missile Defence
C2313 - Next Generation Counter-Unmanned Aircraft Systems
C2320 - Radar
C2329 - Joint Cyber en ElektroMagnetische Activiteiten II in Militaire Operaties
C23XX – Modelling & Reasoning for Tactical Decision Making

Defensie en veiligheidsoverheden ondersteunen bij onafhankelijk capabilities ontwikkelen via PPS op (inter)nationaal niveau.
In 2023 wordt verwacht activiteiten te kunnen uitvoeren binnen de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid (KIA Veiligheid), missie Veiligheid in en vanuit de ruimte. Verder zal in 2023 zal naar verwachting begonnen worden met onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe (militaire) satellietmissie met een door NLR mede ontwikkelde on-board AIgebaseerde payload-dataprocessing en een autonome dataverwerkingsketen voor onafhankelijke inlichtingen vanuit
de ruimte.
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3.8

Onbemand & Autonoom (OA)

Figuur 3.8.1 - Samen en met focus maken we van ‘the new kid on the block’ een volwassen en succesvolle luchtruimgebruiker

3.8.1

Doel en beoogde impact

Drones zijn een key enabler voor innovatieve oplossingen om de steeds sneller veranderende maatschappelijke, economische en veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden. Om Nederland hierin een rol te laten spelen moeten het Nederlandse bedrijfsleven, inclusief start-ups en MKB’s, en de overheid in staat zijn om innovatieve drone toepassingen,
platformen en systemen veilig, duurzaam en kosteneffectief te realiseren en in het luchtruim in te passen.
NLR is hiervoor dé kennispartner. We bieden ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en maatschappelijke
acceptatie van onbemande en autonome luchtvaart, rekening houdend met veiligheid en minimale hinder. We helpen
met het realiseren van veilige, duurzame en betaalbare dronesystemen en om commerciële kansen te benutten, en
ondersteunen de opkomst van Nederlandse fabrikanten op het gebied van drones en Urban Air Mobility (UAM).

3.8.2

Roadmap

1. Maatschappelijke uitdagingen van onbemande en autonome mobiliteit, gericht op efficiëntie, minimale hinder en veiligheid,
oplossen
1.1: Integratie van onbemande luchtvaartuigen in het hele luchtruim vergemakkelijken
1.1.1: Systemen die separatie van drones onderling en ander luchtverkeer borgen, ook in stedelijke omgevingen; TRL 6;
2022 - 2030
1.1.2: Bijdrage aan ontwikkeling, demonstratie en inzet van het Europese U-space en UTM Systeem; TRL 5; 2022 - 2025
1.1.3: Operationeel concept, tools en gegevensuitwisseling om het integreren voor UTM-integratie in ATM-operatie; TRL 7;
2022 - 2025
1.1.4: Kennis over publieke acceptatie van drone-operaties; gericht op emissie, geluid en third party risk management; TRL
6; 2022 - 2025
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1.1.5: Faciliteiten en tools ter ondersteuning van onderzoek naar luchtruimintegratie; TRL 7; 2022 - 2030
1.2: Industrie en overheid ondersteunen om de effectiviteit en meerwaarde van urban air mobility (UAM) (inter)nationaal te
ontsluiten
1.2.1: Kennis over publieke acceptatie van UAM-operaties, gericht op emissie, geluid en TPRM; TRL 7; 2022 - 2027
1.2.2: Demonstratie vluchten in stedelijke omgeving; TRL 7; 2022 - 2024
1.2.3: Digitale veiligheid/Cyber resilliance; TRL 5; 2022 - 2027
1.2.4: Realistisch verwachtingsbeeld scheppen bij OEM en investeerders en eigen beelden aanscherpen; 2022 - 2024
1.3: Voortrekkersrol vervullen bij samenwerking aan counterdrone-oplossingen, ter ondersteuning van overheid en publieke
partners
1.3.1: Kennis over counterdrones; TRL 3; 2022 - 2030
1.3.2: Ondersteuning van CD&E, operaties, testen en verwerving van counterdrones; TRL 6; 2022 - 2025
1.3.3: Middelen voor counterdrone-analyse en -onderzoek; TRL 3; 2022 - 2025
1.3.4: Innovatie (grond en lucht-gebonden) counterdrone-oplossingen; TRL 3; 2022 - 2030
2. Implementatie en ontwikkeling van onbemande luchtvaart versnellen zodat (inter)nationaal commerciële kansen ontstaan
voor Nederlandse stakeholders
2.1: Kansen van (nieuwe) toepassingsdomeinen in kaart brengen
2.1.1: Nieuwe operationele concepten om de transitie naar duurzame luchtvaart mogelijk te kunnen maken; TRL 7; 2022 2025
2.1.2: Ontwikkeling van de NLR mogelijkheden voor test, evaluatie en demonstratie; TRL 9; 2022 - 2025
2.1.3:(Inter)nationaal contact met operators en industrie; 2022 - 2035
2.2: Ontwikkeling en realisatie van vehicle and system development versnellen
2.2.1: Heldere en schaalbare certificatie inspanning gedefinieerd en geaccepteerd; TRL 7; 2022 - 2027
2.2.2: Heldere en schaalbare "CAMO" opzet gedefinieerd en geaccepteerd; TRL 7; 2022 - 2025
2.2.3: Ontwikkeling van AMoC en GM voor toepassing van innovatieve productietechnieken en materialen voor onbemande oplossingen; TRL 6; 2022 - 2022
2.2.4: Heldere en schaalbare DOA/POA(light)-opzet: gedefinieerd en geaccepteerd; TRL 5; 2022 - 2025
2.3: Communicatie-, navigatie- en surveillance-infrastructuur efficienter, robuuster en veiliger inzetten
2.3.1: Technieken voor inzet van nieuwe Galileosignalen in RPAS-toepassing; TRL 6; 2022 - 2024
2.3.2: Europese eensgezindheid over oplossing voor minimale navigatie-eisen van RPAS; TRL 5; 2022 - 2025
2.3.3: Europese eensgezindheid over oplossing voor communicatiestandaarden van RPAS: overlap met U-space; TRL 5;
2023 - 2027
2.3.4: Europese eensgezindheid over oplossing voor surveillancestandaarden van RPAS: overlap met U-space; TRL 5; 2022 2027

3.8.3

Zwaartepunten 2023

Het programma richt zich op het bieden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van slimme en duurzame
(onbemande en autonome) mobiliteit en op het veilig en met draagvlak verder ontwikkelen en implementeren van
onbemande luchtvaart.
Maatschappelijke uitdagingen van onbemande en autonome mobiliteit, gericht op efficiëntie, minimale hinder en
veiligheid, oplossen
Voor de maatschappelijke uitdagingen van slimme en duurzame (onbemande en autonome) mobiliteit bieden we oplossingen gericht op veiligheid, efficiëntie en minimale hinder die door de stakeholders als nuttig en bruikbaar worden
gezien. Door de integrale aanpak wordt de impact van de gevonden antwoorden en de zichtbaarheid daarvan verbeterd. Meer specifiek richt dit zich op luchtruimintegratie inclusief U-Space, UAM en counterdrones waarbij we:
• Integratie van onbemande luchtvaartuigen in het hele luchtruim vergemakkelijken; In 2023 levert dit onder
andere:
o inzichten hoe gegevensuitwisseling voor UTM-integratie in ATM-operatie ingebed kan worden (PJ34
EW Integration en ENSURE),
o demonstraties en verdere ontwikkelingen aan U-space (in verschillende SESAR3 projecten)
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o

•

•

vorderingen in technische systemen die separatie van drones onderling en ander luchtverkeer
borgen, ook in stedelijke omgevingen (waaronder in de ADACORSA en PRECIOUS projecten),
o faciliteiten en tools ter ondersteuning van onderzoek naar luchtruimintegratie.
Industrie en overheid ondersteunen om de effectiviteit en meerwaarde van urban air mobility (UAM)
(inter)nationaal te ontsluiten; hiervoor wordt bijvoorbeeld in 2023
o informatiepakketten gepubliceerd met UAM foresight scenarios en (implementatie)standaarden
(ASSURED-UAM),
o een eerste operationele versie van een Digicity testomgeving opgeleverd (in het kader van Digicity
EFRO),
o een raamwerk opgezet waarbinnen autonome systemen zelfstandig risico’s kunnen beoordelen en
effectief kunnen coördineren met andere systemen en mensen in complexe omgevingen (in het
Symaware project).
Voortrekkersrol vervullen bij samenwerking aan counterdrone-oplossingen, ter ondersteuning van overheid
en publieke partners; Naast de C-UAS ontwikkelingen die binnen het FASP programma worden uitgevoerd,
willen we in 2023 ook werken aan een mogelijkheid om de werking van sensoren die essentiële data (zoals
accurate locatiegegevens) leveren in het U-space systeem en binnen C-UAS systemen op een objectieve en
(kosten)efficiënte manier onafhankelijk te verifiëren (binnen het project U-space voor UAM)

Implementatie en ontwikkeling van onbemande luchtvaart versnellen zodat (inter)nationaal commerciële kansen
ontstaan voor Nederlandse stakeholders
Door de integrale aanpak zijn de Nederlandse stakeholders sneller in staat om onbemande luchtvaart veilig en met
draagvlak te implementeren en commerciële kansen in Nederland en daarbuiten te benutten. Hiervoor maken we
kansrijke toepassingsdomeinen mogelijk, ontwikkelen en realiseren we certificatie ondersteuning en zetten we in op
robuuste inzetbaarheid van Communicatie, Navigatie en Surveillance (CNS) infrastructuren waarbij we:
• Kansen van (nieuwe) toepassingsdomeinen in kaart brengen; In 2023 realiseren we hiervoor onder andere
o specifieke mogelijkheden voor test, evaluatie en demonstratie van drone toepassingen in een
(gesimuleerde) stedelijke omgeving (Digicity UAM)
o een flying testbed voor het testen en demonstreren van Cooperative Traffic Sensoren (CTS) inclusief
de doorontwikkeling van een Detect And Avoid (DAA) systeem,
• Ontwikkeling en realisatie van vehicle and system development versnellen; Hiervoor willen we in 2023, naast
de hieraan gelieerde werkzaamheden binnen het FASP programma, een Design Verification Report en/of type
certificate traject starten
• Communicatie-, navigatie- en surveillance-infrastructuur efficiënter, robuuster en veiliger inzetbaar maken; In
2023 werken we hiervoor, naast de hieraan gelieerde activiteiten binnen de programma’s FASP en IGO, onder
andere aan technieken voor inzet van nieuwe Galileosignalen in drone-toepassing (HAS + OSNMA-testen)
Dit doen we uiteraard niet alleen. De kennispartners hierbij zijn breed uiteenlopend: van de ministeries (IenW en Defensie) inclusief daaronder vallende organisaties (zoals ILT), EASA, EREA partners, (inter)nationale universtiteiten, Eurocontrol en een breed scala aan (inter)nationale bedrijven en verenigingen zoals de Dutch Drone Delta en de Alliance
for New Mobility Europe. De in het programma op te bouwen kennis is bestemd voor een eveneens zeer brede groep
belanghebbenden. De beoogd gebruikers zijn te classificeren als overheden (ministeries van IenW, Defensie, JenV,
provincies en gemeenten evenals de politie, brandweer, douane en NVWA), regelgevers en vergunningverleners
(EASA, ILT), ANSPs (civiel en militair) en USSPs, drone ontwikkelaars, exploitanten van onbemande luchtvaartuigen en
(UAM) service aanbieders.
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3.9

Opkomende Technologieën (OT)

Figuur 3.9.1 - Door tijdig opkomende technologieën op te pakken, blijft NLR relevant voor haar stakeholders

3.9.1

Doel en beoogde impact

Dit programma is binnen NLR de kraamkamer voor nieuwe technologieën. NLR investeert in technologieën van de toekomst die over de breedte toepasbaar zijn voor NLR en die een grote impact kunnen hebben op de manier waarop we
leven, leren, werken en produceren.
Technologie wordt als opkomend bestempeld wanneer deze een steeds belangrijkere rol begint in te nemen. Soms
gaat het hier om de technologie zelf, bijvoorbeeld ten gevolge van wetenschappelijke doorbraken, maar vaker gaat
het om de toepassing ervan.
We identificeren opkomende technologieën, voorspellen hoe ze zich gaan ontwikkelen, onderzoeken de potentie voor
de lucht- en ruimtevaart (en de relatie met NLR’s missie, visie en strategie) en prioriteren daarop de technologieën.
De technologieën met de hoogste potentie of urgentie worden vervolgens in het huidige programma of in andere programma’s opgepakt en ontwikkeld.
De impact van het programma is dat NLR-breed opkomende technologieën sneller worden geidentificeerd, opgepakt
en uitgerold naar de stakeholders van NLR.

3.9.2

Roadmap

1. Innovatiekracht vergroten
1.1: Opkomende technologieen op relevantie voor lucht- en ruimtevaart prioriteren
1.1.1: Methode om use cases bestaande opkomende technologieen te identificeren en voorspellen; TRL 5; 2022-2026
1.1.2: Jaarlijkse shortlist van opkomende technologieen; 2023-2026
1.1.3: Jaarlijkse vooruitblik op opkomende technologieen; 2023-2026
1.2: Opkomende technologieen op verschillende TRL's tijdig, voortvarend en zelflerend oppakken
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1.2.1: Portfolio van lopende, geplande en afgeronde use cases van bestaande opkomende technologieen (inclusief best
practices en lessons learned; 2023-2026
1.2.2: Toegepaste identificatie- en voorspelmethode; 2023-2025
1.2.3: Identificatie- en voorspelmethode als nieuw primair proces; 2025-2026
1.3: Voortrekkersrol vervullen bij samenwerking in het ecosysteem van opkomende technologieen
1.3.1: Ingebed integraal communicatieplan; 2022-2024
1.3.2: Netwerkplan (inclusief congres-, meetup- en workshopfrequentie; 2022-2023
1.3.3: Participeren in relevante (inter)nationale samenwerkingsverbanden; 2023-2030
2. Opkomende technologieen slagvaardig op- en doorpakken
2.1: Opkomende technologieen op verschillende TRL's tijdig, voortvarend en zelflerend oppakken
2.1.1: Zie 1.2
2.2: Voortrekkersrol vervullen bij samenwerking in het ecosysteem van opkomende technologieen
2.2.1: Zie 1.3
2.3: Als innovatieve kennispartner bijdragen aan ontwikkeling en toepassing van opkomende technologieen
2.3.1: Regelmatige presentaties van voortgang van portfolio van lopende, geplande en afgeronde use cases van bestaande opkomende technologieen; 2023-2030
2.4: Tijdig investeren in faciliteiten die ontwikkeling en toepassing van opkomende technologieen ondersteunen
2.4.1: Use cases voor digitale ontwerpomgeving; 2022-2023
2.4.2: Demonstrator van digitale ontwerpomgeving; 2023-2024
2.4.3: Digitale ontwerpomgeving inclusief ICT-infrastructuur; 2024-2026
3. Stakeholders adviseren over toepassing van opkomende technologieen
3.1: Voortrekkersrol vervullen bij samenwerking in het ecosysteem van opkomende technologieen
3.1.1: Zie 1.3
3.2: Als innovatieve kennispartner bijdragen aan ontwikkeling en toepassing van opkomende technologieen
3.2.1: Zie 2.3
3.3: Tijdig investeren in faciliteiten die ontwikkeling en toepassing van opkomende technologieen ondersteunen
3.3.1: Zie 2.4

3.9.3

Zwaartepunten 2023

Innovatiekracht vergroten.
In 2023 ligt het zwaartepunt in het opstellen van een shortlist en een longlist van opkomende technologieën en use cases
voor de lucht- en ruimtevaart. De lijsten worden op een onderbouwde wijze opgesteld met de aanpak die in 2022 is ontwikkeld. De shortlist bevat technologieën, met use cases, die direct worden opgepakt. De longlist bevat technologieën die
later opgepakt zouden kunnen worden waarbij aangegeven wordt op welk moment voor welke use case.
Opkomende technologieën slagvaardiger op- en doorpakken.
In 2023 zal begonnen worden met het vullen van de portfolio van use cases. De portfolio bevat afgeronde, lopende, en
geplande projecten die opkomende technologieën ontwikkelen of toepassen. Per project zullen best practices en lessons
learned worden beschreven. De portfolio is zowel bedoeld voor interne disseminatie als extern communicatiemiddel.
Stakeholders adviseren over toepassing van opkomende technologieën
In 2023 zal een eerste demonstrator worden ontwikkeld van de multidisciplinaire vliegtuigontwikkelomgeving. De demonstrator zal worden gebouwd voor de use case die in 2022 met de hoogste prioriteit is aangewezen. Bovendien zullen in
2023 een aantal meetups met stakeholders worden georganiseerd met ofwel de focus op een specifieke technologie ofwel een specifiek toepassingsdomein.
Voor al deze activiteiten bestaan de kennispartners uit universiteiten, kennisinstituten, en de innovatiecentra van de ministeries (MIND, IKS, …). De gebruikers zijn de andere NLR programma’s en via deze programma’s de ministeries en klanten.
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4
4.1

Kennisbasis
Avionics Systems & Maintenance Engineering (ASAM)

Figuur 4.1.1 - ASE: SA2FIR Rotating data acquisition system (RDAU)

4.1.1

Doel en beoogde impact

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 avionicasystemen en zetten dit in ten gunste van
zowel ontwikkelaars als gebruikers van avionicasystemen in lucht- en ruimtevaartuigen. Een van de taken van NLR betreft het ondersteunen en adviseren van klanten betreffende het ontwikkelen en toepassen van specifieke avionica
passend bij het voorziene gebruik van het systeem.
Daarnaast verkrijgen de lucht- en ruimtevaartindustrie, operators en de Luchtmacht een technologische en economische voorsprong door inzet van onze kennisopbouw op het gebied van innovatieve onderhoudsoplossingen.

4.1.2

Hoofdlijn van het onderzoek

De afdeling omvat twee productdienstcombinaties waarin de onderzoeken zijn gegroepeerd:
A. Avionicatechnologie (ASE)
B. Onderhoudskunde (MAE)
A: Avionica Technologie
Avionicasystemen zijn een cruciaal onderdeel van moderne civiele en militaire lucht- en ruimtevaartplatformen. 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 avionicasystemen speelt ook bij small satellites en UAS
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systemen waarbij daar ook nadrukkelijk de vraag ligt naar hoge on-board processing prestaties zoals noodzakelijk is
voor realtime 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: Onderhoudskunde
Het verbeteren van de beschikbaarheid en het verminderen van de onderhoudskosten speelt in zowelde civiele luchtvaart als 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. Onderhoudskunde richt zich op 3 gebieden binnen de MRO, namelijk maintenance engineering, management en technologie (MEM&T).

4.1.3

Zwaartepunten 2023

Avionica Technologie - Proeftuin
De opgekomen trend in de markt voor windtunnelmodellen, SmallUAS, SmallSat en LH2 systemen 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, low-power 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 in 2023 is technologieonderzoek
voor betrouwbare Data Acquisition & Control Units en High-Performance Data Processing Units.
Avionica Technologie - Kennismanagement
Voor het verkrijgen van aantoonbaar betrouwbare avionicasystemen, 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.
Om de avionicasystemen tegelijk compliant én effectief én efficient te kunnen ontwikkelen en realiseren is de Avionics
Collaborative Engineering (ACE) omgeving opgezet. Het doel in 2023 is actualisatie en doorontwikkeling, inclusief
MBSE, van de Avionics Collaborative Engineering (ACE) ontwikkel- en prototypingomgeving
Onderhoudskunde – Proeftuin
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. Het doel in 2023 is technologieonderzoek voor autonome procesrobots en AI toepassing voor het oplossen van
onderhoudsvraagstukken.
Onderhoudskunde – Kennismanagement
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. Hierop aansluitend richt Maintenance engineering 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. Het doel in 2023 is onderzoek
naar planning en decision support modellen van optimalisatie van de beschikbaarheid en betaalbaarheid en onderzoek naar nieuwe instandhoudingsconcepten voor elektrisch-/waterstof aangedreven vliegtuigen.
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4.2

Defence Operations (ASDO)

Airborne Digital Electronic Attack test Facility

4.2.1

Doel en beoogde impact

De Nederlandse Krijgsmacht en de veiligheidsdiensten staan voor de uitdaging een passende rol en plaats te vinden in
de nieuwe ‘wereldorde’ en deze rol en plaats 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,
de systemen en de mensen, omdat nieuwe technologieën zich steeds sneller doen gelden (RPAS wapensystemen, hypersone raketten, counterdrone systemen, cyber/elektromagnetische oorlogsvoering , etc.).
Een soortgelijke uitdaging geldt er voor de Nationale Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarbij is een
steeds belangrijkere rol weggelegd voor het gezamenlijk vergaren, verwerken, analyseren en verspreiden van informatie en het gezamenlijk, informatie gestuurd opereren van een toenemend aantal overheidsdiensten. De overheid wil
zowel smart user als smart specifyer en buyer zijn. NLR ondersteunt de overheid, en Nederlandse Krijgsmacht in het
bijzonder, hierbij door het geven van objectief advies gebaseerd op integrale kennis van zowel de bestaande en
nieuwe technologieën als de operationele context.
Met het uitvoeren van deze onderzoeksprojecten draagt NLR bij aan de betere inzetbaarheid van (wapen)systemen en
de juiste verwerving van nieuwe of verbetering van bestaande (wapen)systemen, en daarmee indirect aan de veilige
inzet van platformen en manschappen. 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.

4.2.2

Hoofdlijn van het onderzoek

De afdeling ASDO bouwt kennis op van de technische prestaties van eigen en vijandige (wapen)systemen, boordsystemen, sensoren en missie-ondersteunende systemen en integreert deze met kennis van de operationele inzet en de
dreigingsomgeving. Deze kennis wordt verkregen uit eigen onderzoek en externe bronnen en daarbij wordt gebruik
gemaakt van (zelf ontwikkelde) modellen, analyse- en meetmethodieken en faciliteiten. Deze kennis wordt aangewend 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, 2) eisen te kunnen stellen aan nieuwe of de
‘upgrade’ van bestaande wapensystemen of onderdelen daarvan en 3) ondersteuning te bieden bij toekomstige militaire besluitvorming en CD&E-toepassingen.

44

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

Deze gewenste kennisbasis wordt op hoofdlijnen voor de huidige strategieperiode vastgesteld, maar kan worden bijgesteld indien noodzakelijk. Naast de focus op een aantal onderzoeksgebieden worden er ook diverse simulatieomgevingen in stand gehouden en (door)ontwikkeld, waarmee op diverse niveaus (tactisch, operationeel, LVC, CD&E, etc)
simulatie kan worden verricht. Dit betreft de simulatieomgeving Weapon Engagement Simulation Tool (WEST), het
hoog-realisitisch Electronic Warfare Framework (EWF) en het NLR Battlelab Cerebro.
Verder wordt al decennia het NLR Threat Reference Manual (TRM) gevuld met data en analyses van eigen en vijandige
systemen en de interactie tussen beiden. Dit doen we voor zowel CLSK als CZSK en CLAS. De data is vergaard via eigen
onderzoek of verkregen via het Ministerie van Defensie of derden. Deze interactieve database wordt continu vernieuwd en doorontwikkeld met nieuwe data type en wensen van de vele gebruikers.
Het onderzoek binnen de afdeling ASDO is gegroepeerd in twee productdienstcombinaties, namelijk Operationele Inzet en Wapensysteemprestaties (OIW) en Elektronische OorlogVoering (EOV). Er wordt nauw samengewerkt met andere NLR afdelingen (met name AOTS, ASIS, ASTC, AVVA en AVFP) en programma’s (met name IGO, OA, OLR en OT),
op een scala aan andere productdienstcombinaties en kennisgebieden (waaronder MPD, CES, FTS en training & simulatie), zodat er een brede kennisbasis beschikbaar is (inclusief faciliteiten) om advies te kunnen geven.

4.2.3

Zwaartepunten 2023

De focus voor de ASDO kennisbasis ligt in 2023 en de komende jaren op:
• De doorontwikkeling van Weapon Engagement Simulation Tool (WEST)
Om Defensie ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen bij operationele en technische
vraagstukken zijn diverse uitbreidingen van WEST noodzakelijk. Daarnaast zullen diverse WEST modellen ook
worden geïntegreerd in o.a. het NLR Battlelab Cerebro en het CLSK Battlelab CABL voor gebruik tijdens
toekomstige CABL events.
• De doorontwikkeling van het Electronic Warfare Framework (EWF)
Om in de toekomst te voldoen aan de behoefte om snel en nauwkeurig complexe EW interacties te kunnen
simuleren en (tactische) scenario’s inclusiever en realistischer te simuleren, is de ontwikkeling van EWF
nodig. Het betreft een full system, mission level EW simulatie framework dat sneller, realistischer,
nauwkeuriger én inclusiever simuleren van complexe interacties in het elektromagnetisch spectrum
ondersteunt. EWF is nauw verbonden met WEST.
• De doorontwikkeling van de Threat Reference Manual (TRM)
De TRM database en omgeving wordt aangepast naar nieuwe behoeften vanuit Defensie en wordt geschikt
gemaakt voor een Defensie-brede inzet via een centrale server waarbij door meerdere partijen –
gecompartimenteerd waar nodig – invoer mogelijk is zodat TRM integraal up-to-date gehouden kan worden.
TRM is een voor Defensie belangrijke bouwsteen voor Informatie Gestuurd Optreden (IGO) en In-Country
Reprogramming (ICR).
• Innovatieve simulatietechnologieën
Kennisopbouw gericht op de ontwikeling van innovatieve simulatietechnologieën voor toekomstige militaire
besluitvorming en CD&E-toepassingen op met name operationeel niveau.
• Kennisopbouw geavanceerde RF components en designs
Fundamentele kennisopbouw van (het gebruik van) Complex Programmable Logic Devices (CPLD) in de Radar
Frequente (RF) keten, maar ook innovaties in de RF keten zelf t.b.v. Electronic Warfare (EW) en Cyber
Electromagnetic Activities (CEMA) onderzoek. Hiermee worden competenties ontwikkeld voor nieuwe
toepassingsmogelijkheden (RF surrogaat, test- en meetfaciliteiten, hybride simulatie). Deze kennisopbouw is
nauw verbonden met de ontwikkeling van DEAF en Sofware Defined Radio (SDR) solutions,
• Cognitieve Electronic Warfare technologieën
Fundamentele kennisopbouw van Artificial Intelligence (AI) technieken voor cognitive (Cyber) Electronic
Warfare. Hiermee wordt een fundament gelegd voor toekomstige vragen van Defensie naar (emerging) EW
systems met AI en daarmee competenties ontwikkeld m.b.t. onderliggende algoritmiek en mogelijke
implementaties ervan.
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Low Observability (meet) technologies
Fundamentele kennisopbouw van Low Observable (LO) Electromagnetische signaturen verkregen door RF
absorberende materialen en structuren, elektro-optische coatings en plasma (ionisatie), inclusief het kunnen
meten en voorspellen ervan via literatuuronderzoek, rekenmodellen en methodieken.
Technology Watch
Het volgen van technologische ontwikkelingen die de inzet van het luchtwapen in de toekomst zouden
kunnen beïnvloeden, zoals plasma aerodynamics, hit-to-kill missiles, distributed (Active and Passive) Sensing
and Transmission, Non Cooperative Sensors/Networks, Swarm Technologies, Hyperspectral Imaging,
Quantum Sensors, Hypersonics, autonoom opereren, loitering munitions, remote carrier, loyal wingmen, etc.
Kennisopbouw pyroforische processen
Fundamentele kennisopbouw van (de invloed van) verbrandingsprocessen, nozzles en atmosfeer op de electro-optische signatuur van raketten en hun uitstoot (plume) t.b.v. first principle M&S solutions van electrooptische detectie en tegenmaatregelen.
Feasibility study SDR-based RCS metingen
De NLR Flycatcher als onderdeel van de ETF raakt technologisch verouderd en de ex-Defensie operators op
hoge leeftijd. Met de komst van nieuwe lucht(wapen)platformen en EW systemen blijft kennis van de RF signaturen essentieel voor de inzet ervan. Om in de toekomst aan deze kennisvraag te kunnen blijven voldoen,
wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van SDR technologie of een andere oplossing waarmee in een
relevante deel van het RF spectrum Radar Cross Sectie (RCS) metingen en tegelijkertijd vliegtuig tracking te
kunnen uitvoeren.
Independent EW reprogramming capaciteiten
Versnelling en intensivering van fundamenele kennis- en ontwikkeltrajecten ten behoeve van ingezette Defensie ICR ambitie en essentiële en specifieke ondersteuning die daarbij benodigd is. Het betreft het inlopen
op dreigingsmodellen – data en capaciteiten om Defensie van EW programma’s te kunnen voorzien.
Tactical & Operational Decision Support
Door de toegenome hoeveelheid data, complexiteit en snelheid van het moderne militair optreden is er behoefte aan het ondersteunen van mensen bij het nemen van (near)-realtime beslissingen in zowel tactische
als operationele situaties. Doel is om relevante use cases te identificeren waarin decision support middelen
meerwaarde kunnen bieden en om technieken te onderzoeken die deze ondersteuning mogelijk maken.
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4.3

Electromagnetics, Energy Management & Qualification
(ASEQ)

Figuur 4.3.1 - IMPACTA opstelling tijdens testuitvoering in het Thermisch Vacuum Laboratorium.

4.3.1

Doel en beoogde impact

De lucht- en ruimtevaart staat voor grote maatschappelijk uitdagingen, waaronder duurzaamheid, en civiele en militaire veiligheid. De wereld zoals wij deze kennen zal in grote mate moeten veranderen en dit zal ook op relatief korte
termijn moeten gebeuren. De transitie die nodig is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen naar klimaat neutrale varianten vormt een grote uitdaging. Lucht- en ruimtevaartsystemen zullen veelomvattend moeten
gaan wijzigen en de complexiteit van deze systemen zal hierbij toenemen; gemakkelijke oplossingen zijn niet meer
voorhanden. De afdeling ASEQ is actief op drie productdienstcombinaties, welke een directe link hebben met genoemde maatschappelijke uitdagingen:
A. Electromagnetic Technology and Antennas (ETA)
B. Energy Management (ENM)
C. Environmental Qualification and Testing (EQT)
Goede laag TRL kennis is noodzakelijk om de oplossingen voor hoog TRL voor de lange termijn te garanderen. De afdeling is hiermee “leverancier” van basiskennis voor de diverse programma’s genoemd in hoofdstuk 3 van dit document.
De afdeling continueert de kennisopbouw op laag TRL en investeert hierbij continu in de samenwerking met universiteiten en hogescholen. De afdeling biedt veel plaats aan afstudeerders, stagiaires en promovendi. Daarnaast wordt
deelgenomen aan NWO projecten en diverse studententeam-activiteiten.
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Naast laag TRL onderzoek is de afdeling actief in de technologieontwikkeling op hogere TRL’s in samenwerking met de
industrie en vindt test- en integratiewerk plaats t.b.v. het aantonen van correcte werking van systemen in de relevante werkomgeving. Hiervoor beheert en ontwikkelt de afdeling diverse faciliteiten.
In onderstaand gedeelte worden de beoogde impact per onderdeel beschreven.
A. Electromagnetic Technology and Antennas (ETA)
A.1 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, alsook signalen met hogere frequenties, aan boord van een vliegtuig. Tegelijkertijd zullen de vliegtuigen aan de bestaande elektromagnetische (EM) emissie-eisen moeten voldoen. Er
moet dus onderzoek gedaan worden naar methodes om eventuele extra EM-emissie door elektrische aandrijving te
kunnen onderdrukken. Het integreren van antennes in de romp of vleugel van het vliegtuig reduceert de aerodynamische drag en draagt daarmee ook bij aan het reduceren van het brandstofgebruik en emissie van CO 2 en NOx.
Om te voldoen aan de eisen van Flightpath 2050 op het gebied van reductie van brandstof en emissie wordt bijgedragen aan More Electric and Connected Aircraft (MECA). Hiervoor worden echter meer elektrische systemen ontwikkeld
die ”safety critical” data uitwisselen en die meer vermogen dissiperen. Deze ontwikkeling leidt tot een toename in
gewicht en complexiteit, en een grotere kwetsbaarheid voor opzettelijke en onopzettelijke storing. Daarom moet interdisciplinair onderzoek worden gedaan naar een veilig, lichtgewicht, autonoom en modulair power- en data-netwerk
dat schaalbaar is naar alle vliegtuig-groottes.
A.2 Low Observable Technologies
Bij aanschaf van materieel voor Defensie zal in toenemende mate gelet worden op de elektromagnetische 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. In het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan de detectie van eventuele reductie van de
performance van de low observable (LO)-materialen en ook aan onderhoud en reparatie van deze LO-materialen. Ook
vanuit de industrie is er interesse in de kennis op het gebied van LO voor integratie in vliegtuigstructuren (waaronder
radomes).
A.3 Software Defined Radio
Software Defined Radio (SDR) wordt in toenemende mate ingezet voor radiocommunicatie en ook voor radionavigatie
zowel in als buiten de luchtvaart. Omdat communicatie- en navigatiesystemen worden gebruikt voor kritische toepassingen, dienen systemen ontwikkeld te worden voor het detecteren en opsporen van stoorbronnen, en ook voor het
mitigeren van opzettelijke of onopzettelijke storingen. Deze kennis wordt toegepast in verdere ontwikkeling van communicatie- en navigatiesystemen voor civiele toepassingen.
B. Energy Management (ENM)
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.
Elektrisch vliegen leidt tot meer efficiëntie en duurzaamheid. De NLR ENM groep draagt bij aan deze verduurzaming
door technologieontwikkeling voor de conditionering van brandstofcellen in nieuwe vliegtuigconcepten en drones.
Daarnaast worden innovatieve koelsystemen voor de luchtvaart ontwikkeld om elektrisch vliegen mede mogelijk te
maken. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat Nederlandse luchtvaartindustrie de productie op zich neemt.
C. Environmental Qualification and Testing (EQT)
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Voor de kwalificatie en certificatie van lucht- en ruimtevaartsystemen voor zowel civiele als militaire toepassingen beheert en opereert NLR een aantal omgevingstestfaciliteiten, welke beschreven zijn in sectie 5.4 van dit document.
De productdienstgroep EQT heeft de ambitie om deze faciliteiten ook in de toekomst in te kunnen zetten voor de kwalificatie van nieuwe technologieën in lucht- en ruimtevaart. Daarom wordt systeemkennis opgebouwd op het gebied
van meet- en testmethoden en standaardisatie op gebieden zoals elektrisch vliegen, drones en nieuwe ruimtevaarttoepassingen.

4.3.2

Hoofdlijn van het onderzoek

De onderzoeken zijn gegroepeerd per productdienstcombinatie:
A. Electromagnetic Technology and Antennas (ETA)
A.1 Elektromagnetische Compatibiliteit en Antennes
Ten behoeve van het behalen van klimaatdoelen en de genoemde EM emissie-eisen, wordt onderzoek gedaan 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 Electric Wiring Interconnection Systems (EWIS), bijvoorbeeld door gebruik van verschillende concepten van meerfasen-bekabeling. Ook hiermee kan
emissie en overspraak worden onderdrukt.
Interdisciplinair onderzoek wordt gedaan naar een veilig, lichtgewicht, autonoom en modulair power- en data-netwerk om hiermee uitwisseling van safety critical data tussen elektronische systemen mogelijk te maken. Hierbij wordt
onder andere bijgedragen aan ontwikkelingen op het gebied van Power Line Communicatie en op het gebied van
draadloze communicatie. Elektromagnetische modellen worden ontwikkeld voor zowel de prestatie van de systemen
(bijvoorbeeld antennes en propagatie) als voor mogelijke storing op of door deze communicatiesystemen.
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. Specifiek op
het gebied van antennes voor het Instrument Landing System wordt door NLR onderzoek gedaan voor zowel Nederlandse als buitenlandse ANSP’s (zoals LVNL).
A.2 Low Observable Technologies
NLR bouwt kennis op 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
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succesvolle reparatie te bevestigen. Tevens zal een multi-spectrale infrarood low observable coating worden ontwikkeld die kan worden gecombineerd met radar absorberende materialen.
Voor de industrie wordt kennis opgebouwd op het gebied van Frequency Selective Surfaces (FSS), o.a. voor inbouw in
radomes.
A.3 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 diverse toepassingen (adaptieve antennes, zendontvangers). 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 van 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).
B. Energy Management (ENM)
Voortbouwend op de NLR en Nederlandse 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 een aantal jaar ook succesvol ingezet om innovatieve koelsystemen voor de luchtvaart
te ontwikkelen. Hierbij zijn nieuwe interactie-velden in de Europese luchtvaartindustrie aangewend, gezien de ontwikkelde koelsystemen worden opgezet voor bijvoorbeeld vermogenselektronicakoeling, kabelkoeling en motorkoeling.
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. Tevens is interactie met aerodynamici essentieel op het gebied van warmte-uitstoot naar de omgevingslucht
door middel van luchtwarmtewisselaars op de romp van het vliegtuig.
Die interactie komt ook terug in de tweede tak, het onderzoek naar fuel cells. Er wordt fuel cell technologie opgebouwd inclusief hands-on experience en testing om de technologie in te kunnen zetten in nieuwe vliegtuigconcepten.
Dit om het power distributiesysteem te optimaliseren en 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.
C. Environmental Qualification and Testing (EQT)
Voor het testen en kwalificeren van toekomstige avionica innovaties is systeemkennis en gedetailleerde kennis van de
“omgeving” vereist. In de ruimtevaart is de Nederlandse industrie betrokken in diverse CubeSat ontwikkelingen, optische instrumenten en laser-applicaties. De afdeling biedt support voor kwalificatie van deze systemen op het gebied
van trilling en schokken, thermisch-vacuüm en EMC. In de luchtvaart zijn de ontwikkelingen voor elektrisch vliegen
een speerpunt voor de Nederlandse industrie. Ontwikkelingen in de ASEQ-faciliteiten lopen parallel met deze ontwikkelingen in de lucht- en ruimtevaart industrie om de noodzakelijke test- en kwalificatiefaciliteiten te ontwikkelen.
In het VST lab wordt de schoktafel verder ontwikkeld en zullen experimentele testcampagnes worden uitgevoerd om
de materiaalkennis op te bouwen omtrent het gedrag van diverse materialen bij het doorgeven van schokenergie specifiek optredend bij separatie van rakettrappen. Een operationele schokfaciliteit wordt voorzien voor 2023.
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In het NLR EMC lab wordt verder onderzoek uitgevoerd naar meetmethoden m.b.v. de “Reverberation Chamber” voor
EMC testen. De experimentele test setup wordt verder uitgebouwd tot operationele testfaciliteit voor zowel hoge
veldsterkte immuniteitstesten als voor emissiemetingen.
In 2023 wordt i.s.m. TU Delft het onderzoek naar methoden voor het testen en kwalificeren van een moon rover gecontinueerd, waarbij daadwerkelijke testen op een flight model voorzien zijn.
Daarnaast wordt kennis opgebouwd naar meetmethoden voor HVDC (High Voltage Direct Current) applicaties voor
zowel de thermische als de elektromagnetische eigenschappen i.h.k.v. elektrisch vliegen met als doel om de Nederlandse en Europese industrie ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen op het gebied van kwalificatie en
certificatie.

4.3.3

Zwaartepunten 2023

De afdeling ASEQ is actief in diverse programma’s (EU/TSH Vliegtuigmaakindustrie), welke een directe link hebben
met de programma’s zoals genoemd in hoofdstuk 3. De afdeling ASEQ heeft in 2022 diverse onderzoeksvoorstellen
ingediend op het gebied van elektrisch vliegen of het elektrificeren van vliegtuigsystemen, die bepalend zijn voor de
activiteiten van de afdeling in 2023. De onderzoeksvoorstellen dragen bij aan het tot stand komen van de doelen van
de programma’s zoals genoemd in hoofdstuk 3., waarbij de kennisbasis vooral bijdraagt aan de opbouw van kennis
met een lagere TRL.
De betreffende onderzoeksvoorstellen zijn als volgt, gerangschikt naar categorie Clean Hydrogen dan wel Clean Aviation call:
• Clean Hydrogen: COCOLIH2T, BRAVA
• Clean Aviation: HyPoTraDe, HEROPS, HECATE, Thema4HERA
Op dit moment (juli 2022) is nog niet duidelijk of alle onderzoeksvoorstellen zullen worden gehonoreerd.
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4.4

Information Supremacy (ASIS)

Figure 4.4.1 - BRIK-II satellite including NLR Phino payload demonstrator in an ISISPACE platform

4.4.1

Doel en beoogde impact

Data is de olie van de 21e eeuw, wordt wel gezegd1. Een waardevolle grondstof, waarvan net als bij olie het nut beperkt is zonder doelgerichte verwerking. Superieure informatie maakt het verschil in snelle en goede besluitvorming
waaruit acties volgen. Al ongeveer 500 BC onderkende de militair strateeg Sun Tzu 2 het belang van het beschikken
over de best mogelijke informatie. Dat belang is niet veranderd in 2500 jaar, wel de omvang van de beschikbare data
de toegang daartoe en de uitdaging daaruit de juiste informatie te halen en bij de juiste mensen te krijgen, sneller en
beter dan je tegenstander of concurrent. Ook Defensie legt in haar Defensievisie 20353 en de Defensienota 20224 veel
prioriteit bij Informatie Gestuurd Werken en Optreden, waar het NLR-programma Informatiegestuurd Opereren (IGO)
[sectie 3.6] zich op richt. Het nieuwe Defensiedomein “Space” vormt daarbij een belangrijke bron van informatie, wat
deel vormt van het NLR-programma Future Air & Space Power (FASP) [sectie 3.7].
Op basis van de genoemde NLR-programma’s, de beleidssturing van Defensie, het beleid van Infrastructuur en Waterstaat op ruimtevaarttoepassingen, het innovatiebeleid ruimtevaart van Justitie en Veiligheid en uiteraard het economische ruimtevaartbeleid van Economische Zaken, ontwikkelt ASIS haar kennisbasis. De kennisbasis van ASIS omvat
vier gebieden: C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), Missieplanning & Debrief, PNT (Positie, Navigatie en Tijdsbepaling) en Space Power & Security.

1

https://blog.s4rb.com/data-is-the-oil-of-the-21st-century
Sun Tzu, The Art of War, ~500 BC.
3 https://www.defensie.nl/onderwerpen/defensievisie-2035
4 https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-s/2022/06/01/defensienota-2022
2
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4.4.2

Hoofdlijn van het onderzoek

Command, Control, Communication, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (C5ISR)
We leven in een informatiemaatschappij met een kenniseconomie en hybride oorlogsvoering. Systemen in de lucht en
ruimte leveren een steeds omvangrijker, gedetailleerder en gevarieerdere stroom van waarnemingen van de aarde en
alle activiteiten die daarop plaatsvinden. De kennisbasis van C5ISR richt zich op het opbouwen en onderhouden van
kennis van deze lucht- en ruimtevaart systemen, hoe ze optimaal te gebruiken en in te zetten, en hoe de waarnemingen te vertalen naar inzichtelijke en betrouwbare informatie op basis waarvan goede en snelle beslissingen kunnen
worden genomen. De kennisopbouw concentreert zich hierbij op een viertal aspecten. Kennis van de verschillende
type sensoren en daarvoor benodigde data analyse routines, inclusief informatie fusie en visualisatie. Kennis van de
computer- en communicatietechnologie voor snelle analyse, opslag en uitwisseling van de sensordata en afgeleide
informatie, inclusief onboard processing. Kennis over de interactie tussen informatievoorziening en besluitvormingsprocessen, inclusief informatie requirement management en collection management. Kennis over de beveiliging en
betrouwbaarheid van de data en informatie en van de systemen die ze waarnemen en verwerken, inclusief cyber.
Voor facilitering van de kennisopbouw worden verschillende onderzoeksfaciliteiten ontwikkeld, zoals een sensor testbed, experimenteel PED systeem, AI ontwikkelomgeving en een Cyber digital twin tool. De C5ISR kennisbasis draagt
direct bij aan de programma’s Informatie Gestuurd Optreden en Future Air & Space Power.
Missieplanning- en debriefsystemen
Voor het uitvoeren van militaire missies zijn zowel een goede planning als een effectieve debrief van groot belang.
Beide processen leunen op de best mogelijke informatie. Met het kort-cyclischer worden van militaire operaties, een
voornaam doel van informatie gestuurd opereren, rijst ook de vraag hoe de missieondersteuning daarin moet ontwikkelen. Het valt te verwachten dat zowel planning als debrief meer en meer een integraal onderdeel worden van de
missieuitvoering. Dat stelt hoge eisen aan de ondersteunende systemen, vooral in de vorm van snel en efficiënt kunnen verwerken van datastromen om het near-real-time herplannen van missies mogelijk te maken. De kennisbasis op
missieplanning en debrief maakt het mogelijk om (vooral) Defensie, in het bijzonder de luchteenheden, te ondersteunen op dit vlak. Ook wordt deze kennisbasis ingezet in het programma Future Air & Space Power en Informatie Gestuurd Opereren.
Satellietnavigatiesystemen
De kennisbasis op satellietnavigatiesystemen betreft de opbouw en behoud van kennis op gebied van robuuste positie, navigatie en tijdsbepalingsinformatie (PNT) en het monitoren van de prestaties van de belangrijkste bron van PNT
informatie in de huidige tijd, de Global Navigation Satellite Systems (GNSS). De kennisbasis richt zich primair op het
gebruik van de Europese Galileo en EGNOS systemen en het Amerikaanse GPS en omvat kennis over interferentie,
jamming, spoofing, tegenmaatregelen en ook fusie van GNSS data met andere PNT data. Deze PNT data is inmiddels in
vele systemen onmisbaar geworden en de vitale infrastructuur is er van afhankelijk geworden. De kennisbasis op PNT
is daarom ook van strategisch belang voor meerdere programma’s: Onbemand en Autonoom, Future Air & Space Power, Informatie Gestuurd Opereren, en Veilige en Concurrerende Operatie.
Space Power & Security
Een snel in belang toenemende bron van informatie is data uit, maar ook over, de ruimte. De technologieontwikkeling
maakt de ruimte steeds toegankelijker en daarmee wordt de ruimte ook van steeds groter strategisch belang voor
veel landen en bedrijven. Daarmee wordt Space steeds meer een machtsdomein. Miniaturisering maakt satellieten
krachtig én relatief goedkoop. De kosten van lanceren gaan door marktwerking ook snel omlaag. Dat maakt het mogelijk om grotere constellaties van satellieten op te bouwen en die ontwikkeling is al gaande. Tienduizenden nieuwe satellieten staan gepland, waarvan vele commercieel gedreven. Daarmee wordt ook een goed plekje in de ruimte letterlijk steeds schaarser. Ook groeit de kans op onderlinge verstoringen en zelfs botsingen hard. De kennisbasis van ASIS
richt zich op het bredere systeemperspectief van ontwikkeling en gebruik van kleine satelliettechnologie, Space Situational Awareness, Space Traffic Management en Space Based Early Warning. Hiermee draagt deze kennisbasis direct
bij aan het Space Power deel van het programma Future Air & Space Power, Ontwikkeling van Lucht- en Ruimtevaartuigen en Veilige & Concurrerende Operaties.
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4.4.3

Zwaartepunten 2023

Command, Control, Communication, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (C5ISR)
Binnen C5ISR wordt de kennisopbouw in 2023 vorm gegeven middels de verdere ontwikkeling van de C5ISR onderzoeksfaciliteitende. Concreet gaat het hierbij om de volgende activiteiten:
• C5ISR AI ontwikkelomgeving. Kennisopbouw voor het classificeren en identificeren van objecten in
beeldvormende sensordata.
• Sensor testbed. Ontwikkeling van de onboard processing en analyse methodieken voor hyperspectrale
sensordata.
• TCPED ontwikkelomgeving. Ontwikkleing van systeemarchitectuur die meer flexibilitiet geeft voor
gefedereerde systemen en de integratie van third party componenten. Koppeling en integratie van de
omgeving met de Responsive Space Capability Global Unification Environment en integratie van ESM
exploitatie functionaliteit.
Space Power and Security (SPS)
Binnen SPS liggen de zwaartepunten op de volgende gebieden in 2023:
• Space-based sensorketens op gebied Hyperspectraal tbv defensietoepassingen. Dit omvat het bieden van
ketenoplossingen tbv inlichtingen inclusief platform en instrument technologien, dataverwerking aan boord
en op de grond, en een interoperabel grondstation. Hierbij wordt vanuit de kennisbasis bijgedragen aan de
programmadoelstellingen van FASP, IGO en OLR.
• Space based Shared Early Warning tbv de ontwikkeling/enabling gedeelde EU infrastructuur voor detectie
van vijandige (hypersone) raketwapens vanuit de ruimte. Dit omvat het gebruik van het ruimtedomein om
dreigingen in een zo vroeg mogelijk stadium te detecten en te volgen zodat tijdige tegenmaatregelen
genomen kunnen worden voor optimaal gebruik van bestaande en toekomstige Integrated Air Missile
Defence (IAMD) systemen van Defensie. Hierbij wordt vanuit de kennisbasis bijgedragen aan de
programmadoelstellingen van FASP en IGO.
• Het toepassen van AI aan boord van kleine satellieten. AI komt steeds vaker naar voren als veelbelovende
technologie, ook in de ruimtevaart wordt dit steeds vaker toegepast. Een lopend project houdt zich bezig met
het gebruik van AI om scheepsdetectie in orbit te kunnen doen, maar er wordt hierbij ook gekeken naar
diverse toepassingen van een ander soort objecten detecteren tot AI gebruik voor housekeeping. Er is tevens
een onderzoek gaande naar het gebruik van AI voor de propagatie van ruimtelijke objecten, wat onder het
SSA ondwerwerp valt.
Missieplanning- en debriefsystemen (MPD)
Zwaartepunt in 2023 zal liggen op het voortzetten van het onderzoek naar “Smart planning” methoden en technieken
dat in de achterliggende jaren is gestart. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan verbeteringen in debriefsystemen, voornamelijk op het gebied van verwerking, visualisatie, analyse en opslag van data die tijdens de vlucht wordt
opgeslagen.
Satellietnavigatiesystemen (NAV)
Betreffende satellietnavigatie zullen er in 2023 twee verschillende pijlers zijn. De eerste pijler zal zich focussen op robuuste PNT (positie, navigatie en tijd). De kwetsbaarheid van GNSS krijgt steeds meer aandacht. Zodoende is de overheid en industrie bezig met een zoektocht naar manieren om een Robuuste PNT te verkrijgen, hetzij middels GNSS of
middels alternatieven
De focus voor 2023 zal liggen op interferentiedetectie en mitigatie en in het algemeen het vaststellen en vergroten
van de integriteit van de PNT oplossing.
De tweede pijler focust zich op het monitoren van GNSS signalen en het testen van PNT oplossingen. NLR wil de overheid en industrie ondersteunen om deze robuuste navigatie producten te ontwikkelen, testen en valideren. Dit gebeurt door nieuwe technologieën en algoritmes in te zetten, maar ook door de mogelijkheden te bieden om navigatieoplossingen te testen onder verschillende omstandigheden en bedreigingen. Daarnaast zullen nieuwe GNSS signalen
zoals de militair M-code, PRS, HAS en OSNMA worden geanalyseerd.
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4.5

Flight Test & Certification (ASTC)

Figuur 4.5.1 - First Flight van de SCALAIR/NOVAIR A320 Scaled Flight Demonstarator (SFD) op 30 maart 2022 Vliegbasis Deelen

4.5.1

Doel en beoogde impact

De wereld om ons verandert in een hoog tempo. De Clean Aviation SRIA vermeldt duidelijk dat nieuwe disruptieve
technologieën de vliegveiligheid niet in gevaar mogen brengen, en rekening dienen te houden met certificeerbaarheid. Tevens geeft de Luchtvaartnota 2020-2050 (Verantwoord vliegen naar 2050) van het MinIenW handvatten voor
het inrichten van onderzoeksprogramma’s. Voor Defensie leveren bronnen als het visie document 2035, de SKIA en de
CLSK Research &Technology Roadmap (CRTR) belangrijke aanknopingspunten voor het doel en focus van de afdeling.
Opkomende technologieën in combinatie met digital engineering, explainable AI, certification by simulation en virtual
certification en testing vinden steeds meer hun weg naar toepassingen die het mogelijk moeten maken om de certificatie van nieuw te ontwikkelen vliegende systemen te verkorten zonder in te leveren op veiligheid. Daarnaast zijn er
ook nieuwe dreigingen als cyber security die we het hoofd moeten bieden waarvoor een effectieve certificatie methodiek verder ontwikkeld moet worden. Civiele regelgeving is gepubliceerd, voor militaire gebruikers staat dat op de
agenda.
Nieuwe ontwikkelingen als toepassing van multi core architecturen in avionica vragen om een specifieke aanpak als
het om luchtwaardigheid en certificatie gaat. Hierin moeten de komende jaren stappen gezet gaan worden waarin b.v.
ook tegelijkertijd uitdagingen als Agile werken en gebruik van AI, open source en off-the-shelf software worden ingebed in combinatie met stringente luchtvaart richtlijnen als DO-178.
Elektrisch vliegen wint terrein. Daarnaast wordt er veel ingezet op waterstof als energiebron. In beide gevallen zijn er
nog veel vragen over de technologie zelf, de certificeerbaarheid ervan en hoe compliance moet worden aangetoond.
NLR blijft stappen zetten om de Pipistrel gelijk aan de Citation uit te rusten als testvliegtuig om onderzoek uit te
55

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

kunnen voeren en kennis te vergaren en zo de gesprekspartner te zijn voor overheid, industrie en operator op het gebied van elektrisch vliegen en/of vliegen met (vloeibaar) waterstof oplossingen
Het is niet meer vanzelfsprekend en geaccepteerd dat vliegtuigen een langere tijd aan de grond staan om te worden
uitgerust met een flight test instrumentatie (FTI) systeem ter voorbereiding op de uitvoering van testvluchten. Het
implementeren van flexibele netwerk en draadloze technieken zal steeds meer zijn weg vinden om de impact op vliegtuigen en grondtijd te beperken. Hiervoor is kennis nodig om deze stappen te kunnen zetten op een wijze dat het
functioneren van het vliegtuig niet wordt aangetast. Deze stappen zijn noodzakelijk om in de toekomst op vergelijkbare schaal flight test te kunnen supporten.
Scaled flight testing zal een grotere rol gaan spelen bij het ontwikkelen van nieuwe vliegtuigtypes en de verificatie en
validatie van radicale concepten als aanvulling op windtunnel testen en voordat het vliegen met prototypes van start
gaat. NLR is vanaf 2016 actief op het gebied van scaled flight testing en heeft de ambitie om dit verder uit te bouwen
tot een scaled flight testing capability samen met MKB en universiteiten en actief deel te nemen om Clean Aviation
ambities te realiseren.
Toenemende digitalisering en web based werken leidt tot software producten van NLR voor lucht- en ruimtevaart applicaties die bij onze klanten zonder enige problemen moeten werken. Dat vraagt om een blijvende investering om de
kwaliteit van deze faciliteiten te garanderen tot en met TRL 9 niveau, het niveau dat klanten vragen. De web based
ontwikkeling van de Certificatie Management Applicatie is hier een goed voorbeeld van. Uitdaging hierbij is het beschermen van klanteninformatie zodat ongeoorloofd toegang wordt verhinderd.
Alle genoemde technieken en methoden vragen ook om een aanpassing van de certificatie eisen, teneinde het vereiste veiligheidsniveau vast te houden, zonder in te boeten op de voordelen van de innovaties. De beoogde impact is
dan ook het daadwerkelijk, gecertificeerd, mogen vliegen met de nieuw ontwikkelde en nog te ontwikkelen technologie.

4.5.2

Hoofdlijn van het onderzoek

De afdeling bevat twee productdienstcombinaties en heeft daarnaast een aantal kennisgebieden die samen de kennisbasis vormen van de afdeling:
•

•

Certification Support (CES)
Er is volop regelgeving in de maak of gaat ontwikkeld worden die vragen en uitdagingen met zich mee gaan
brengen. Hiervoor worden niet alleen oplossingen in de vorm van methodieken maar ook een oplossing voor
het bijpassende proces ontwikkeld.
Flight Test Support (FTS)
De technologische ontwikkelingen, zoals het toepassen van toepassen van modulaire FTI-systemen (Flight
Test Instrumentation) en het gebruik van SAS-systemen (Stand Alone Sensor), maken het steeds meer
mogelijk om tegemoet te komen aan de voornaamste wensen van klanten om vliegtuigen sneller beschikbaar
te hebben voor testen en de impact op vliegtuigen te verminderen. Daarnaast zijn er steeds meer platformen
waarbij het niet meer mogelijk of toegestaan is om op conventionele manieren te meten aan vliegtuigen.
Naast de ontwikkeling en instanthouding van de FTS faciliteiten zijn de volgende
kennisontwikkelingsgebieden gedefineerd:
o Flight testing all electric A/C
In 2023 wordt de PPStrel Velis Electro uitgerust met een vliegproefinstrumentatiesysteem om er een
onderzoeksfaciliteit van te maken.
o Drone flight inspectie
Deze kennisopbouw activiteit wordt samen uitgevoerd met AOAP en AOFO. Voor de toekomst wordt
voorzien dat NAVAIDS kalibraties volledig met onbemande toestelllen wordt uitgevoerd. Ook
inspecties van start- en landingsbanen zullen in de toekomst met drones uitgevoerd gaan worden.
Het ontwikkelen hiervan kan passen in het SESAR3 topic DES-ER1-WA1.1.
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De andere ASTC kennisgebieden zijn beschreven als Vliegtuigsystemen en Embedded Training Engineering ET en Embedded Avionics s/w Engineering. Voor Vliegtuigsystemen geldt de More Electric Aircraft (MEA) ontwikkeling waarbij
meer elektrische componenten hun weg vinden in het vliegtuigsysteem (draadloze communicatie, modulaire netwerken, optimalisatie van data en power netwerken) en het toepassen van High Voltage High Power Electrical Wiring Interconnection Systems (EWIS).Deze technologieën vragen oplossingen om gecertificeerd en getest te worden. Daarnaast wordt in toenemende mate het beheren van de energiehuishouding van nieuwe vliegtuigen een steeds grotere
uitdaging en dit vraagt om de ontwikkeling van modellen om dit te kunnen voorspellen en maatregelen te nemen.

4.5.3

Zwaartepunten 2023

Voor de twee productdienstcombinaties zijn de volgende zwaartepunten gedefineerd:
•

Certification Support (CES)
o Continueren van het onderzoek naar cyber security aspecten voor het civiel en militaire domein;
o Voortzetten van het onderzoek naar de implementatie van multi core technologie;
o Voortzetten van het onderzoek naar certificeren van elektrisch vliegen, Zie ook scope uitbreiding;
o Voortzetten sponsorship met het dreamteam AeroDelft, waarvoor ondersteuning wordt verleend
m.b.t het vliegen op (vloeibaar) waterstof en ontheffingen voor drone operaties.
o NL-DOA uitbreiding met de Militairy Aircraft Design Expositie, onder toezicht van de MLA en het
uitbreiden van de scope met de CS-LSA;
o Uitbreiding van de RADO staf met Compliance Verification Engineer (CVE) en Design Engineer (DE);
o Het realiseren van een IFF Certifying body en het definiëren van de bijbehorende grondfaciliteit. De
realisatie hiervan zal met de stakeholders worden besproken;
o Om kennis breder binnen NLR te verspreiden is er een behoefte aan het organiseren van Master
Classes certificatie.

•

Flight Test Support (FTS)
o Het uitrusten van de Pipistrel Velis Electro met een modulair FTI systeem;
o In 2021/2022 zijn meerdere Position Error Correction (PEC) kalibratie vluchten uitgevoerd. Deze
methode is door NLR ontwikkeld. Voor 2023 is er behoefte aan de optimalisatie van de PEC
kalibratiemethode;
o In 2021 zijn de systeemonderdelen ten behoeve van een Drone voor DFI aangeschaft. In 2022 is
gewerkt aan de systeemintegratie en zijn de eerste systeemtests uitgevoerd. In 2023 zal deze
faciliteit operationeel gemaakt worden en gedemonstreerd aan de stakeholders.
o Als invulling voor de behoefte aan basiskennis vliegen en flight test observer is in 2022 een
opleidingstraject samengesteld. Voor 2023 is behoefte aan continueren van dit opleidingstraject.
o Voor SAS ligt de focus voor 2023 op het non-intrusive meten van staartvlak vibraties met
verschillende meettechnieken. De bruikbaarheid van deze technieken wordt in 2023 getest in een
staartvlak exitatie rig test opstelling samengesteld door AVIL en AVTH.
o Om kennis breder binnen de afdeling te verspreiden is er een behoefte aan het organiseren van
Master Classes flight test technieken en systemen.
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4.6

Air Traffic Management & Airports (AOAP)

Figuur 4.6.1 - Verkeerstorensimulator met buitenzicht en ondersteuningssystemen.

4.6.1

Doel en beoogde impact

De luchtvaart in Nederland staat voor een verscheidenheid aan uitdagingen. Aan de ene kant zijn er belangrijke ontwikkelingen zoals nieuwe luchtruimgebruikers. Aan de andere kant heeft de luchtvaart de afgelopen jaren met een
aantal grote crises te maken gehad zoals de economische crisis, COVID en stikstof. Tegelijk veranderen de opvattingen
in de samenleving over luchtvaart en is er meer aandacht gekomen voor de nadelige effecten van luchtvaart zoals uitstoot en geluidsoverlast.
De manier waarop wij met vliegen en vliegtuigen omgaan zal daarom veranderen en de indeling en het gebruik van
ons luchtruim en onze luchthavens zal hierop aangepast worden. Deze aanpassingen leiden, gezien de beperkte omvang van ons land en de grote set aan gebruikswensen, tot tal van uitdagingen en afwegingen.
Met een nieuw operationeel concept en luchtruimindeling wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig luchtverkeerssysteem, waarbij er op gebied van luchtverkeersleiding planmatiger geopereerd gaat worden. Dit moet leiden tot
voorspelbare stabiele, meer milieuvriendelijke en efficiënte verkeersstromen. Er wordt daarbij gezocht naar een
nieuwe balans tussen civiele en militaire operaties. Daarnaast is er ruimte nodig voor nieuwe gebruikers zoals drones
en (in de toekomst) UAM en elektrische vliegtuigen.
De afdeling AOAP ondersteunt belanghebbenden en beleidsmakers bij deze uitdagingen door feitenverzameling, analyse en gericht advies. De afdeling maakt hiervoor gebruik van geavanceerde simulatie- en ontwerptools en een brede
kennis van de ontwikkelingen binnen ATM (zowel op wereldschaal als specifiek voor de Nederlandse situatie) en weet
deze te vertalen naar gerichte adviezen voor de verschillende Nederlandse belanghebbenden.
De urgentie om het luchtruim ingrijpend te vernieuwen, geldt ook Europees. Het Nederlandse luchtruim maakt immers integraal deel uit van het Europese luchtruim. Daarnaast worden veel ontwikkelingen in het ATM en luchthavendomein Europees opgepakt. Een deel van de kennisopbouw zal daarom plaatsvinden in Europees verband.
De kennisbasis van de afdeling AOAP sluit sterk aan bij de kennisopbouw binnen het Programma Veilige en Concurrerende Operatie (VCO). Daarnaast zijn er veel raakvlakken met het Programma Onbemand en Autonoom (OA) en (in
mindere mate) de Programmas Klimaat neutrale Luchtvaart (KLV) en Impact op Mens en Maatschappij (IMM).
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4.6.2

Hoofdlijn van het onderzoek

ATM
Met behulp van onze Air Traffic System (ATS) simulatoren (NARSIM Radar/Tower/Remote Tower en AirTOp) onderzoeken we korte- en lange termijn toepassingen en veranderingen in het Nederlandse en Europese luchtverkeersleidingssysteem op consequenties voor efficiëntie, veiligheid en milieu. De AOAP kennisbasis richt zich mede op het beschikbaar houden en het verder ontwikkelen van onze ATS simulatoren met het oog op efficiëntie, veiligheid en milieu, nieuwe concepten, procedures en tools voor verkeersleiding te ontwerpen, prototypen, evalueren, valideren,
demonstreren en visualiseren.
De afdeling ondersteunt de Nederlandse Luchtruimherziening door kennisopbouw ván en de vertaalslag náár de Nederlandse situatie van verschillende belangrijke ontwikkelingen binnen ATM. Voor deze kennisopbouw is deelname
aan SESAR van groot belang om te zorgen voor samenhang met Europese ontwikkelingen.
Luchthavens
Voor luchthavens bouwt AOAP kennis op rondom het thema “zero-emission airport” waarbij vliegvelden toewerken
naar een klimaat-neutrale operatie. De efficiëntie op luchthavens wordt verbeterd door conceptontwikkeling rondom
samenwerking en data-uitwisseling. Daarnaast is er aandacht voor digitalisering die zich richt op vernieuwende toren
concepten zoals remote tower en digital tower.
Drones
Het U-space concept dat zorgt voor een veilige en efficiënte toepassing van drone operaties op lage hoogte wordt verder uitgewerkt en de vertaalslag naar praktische implementatie (in Nederland) wordt gemaakt. Daarnaast is er veel
aandacht voor de (organisatie van) operaties van drones op grotere hoogte waarbij er interactie ontstaat met bemande luchtvaart.
Werkgroepen
AOAP is actief in verschillende internationale kennisnetwerken en maakt deel uit van verscheidene werkgroepen. Dit
doen we om aangesloten te blijven bij de meest recente ontwikkelingen en hier actief een bijdrage aan te kunnen leveren. Zo zijn we vertegenwoordigd in EUROCAE werkgroepen over Remote Tower Operaties (WG100), Independent
Non-Cooperative Surveillance Systems (WG103), UAS (WG105/SG30 UTM/U-space), Virtual Take Off and Landing
(WG112), Virtual Centre (WG122) en zitten we in de EASA U-Space Steering Group en de Airport Council International
(ACI) Europe Drone Task Force. Ook neemt AOAP deel aan de ICAO ATM APP (ATM Requirements Performance Panel)
werkgroep voor het ontwerwerp TBO (Trajectory Based Operations).

4.6.3

Zwaartepunten 2023

ATM
Kennis rondom ontwikkelingen binnen ATM worden grotendeels opgedaan binnen het SESAR programma. De focus
wordt hierbij gericht op ontwikkelingen die ondersteunend zijn aan de Luchtruimherziening.
Conceptontwikkeling voor planmatig werken en mitigatie van het daarbijbehorende capaciteitsverlies spelen een belangrijke rol. Denk bij deze mitigatie aan kennis over toepassing op specifiek de Nederlandse situatie van ontwikkelingen zoals RECAT, RNP, XMAN, TBS en IM.
AOAP neemt deel aan het ICAO ATM Requirements and Performance Panel (ATMRPP). Dit panel houdt zich bezig met
de conceptuele (langere termijn) activiteiten op ATM-gebied en zet de lijnen uit voor het ICAO Global Air Navigation
Plan (GANP). De ontwikkelingen zijn gericht op het realiseren van prestatieverbeteringen van het ATM systeem (veiligheid, capaciteit, milieu en efficiency) en dragen zorg voor wereldwijde interoperabiliteit van alle technische systemen
en procedures voor ATM. Dit GANP vormt voor Europa vervolgens de inbedding voor d einvoering van de SESAR concept ten technologiën. Voor Nederland is de invoering van SESAR van groot belang voor de IenW programma’s Luchtruimherziening en Schiphol.
Aan de luchtruimkant is kennis over dynamisch luchtruimgebruik voor Nederland van groot belang om de vele gebruiksfuncties in ons relatief kleine luchtruim te verenigen. Hiervoor worden projecten gestart voor verdere kennisopbouw rondom Dynamic Airspace Configuration (DAC). Door middel van fast-time simulatie wordt gekeken naar kleine
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luchtruimelementen die kunnen wisselen tussen verschillende soorten gebruiksfuncties. Om ook naar de werkbaarheid te kijken wordt ook een real-time simulatie uitgevoerd.
Kennis rondom weersverwachtingen wordt ingezet voor verbetering van een conflict detectie en resolutie tool. Daarbij is specifiek aandacht voor verticale beperking van de weer-gerelateerde no-fly zones (Cb), TMA operaties en cross
border en cross sector operaties.
FMS systemen hebben meer functionaliteit dan in de praktijk gebruikt wordt. Specifiek zal gekeken worden naar het
minimaliseren van de ecologische voetafdruk door de nieuwste FMS functies te gebruiken. AOAP zal hierbij aandacht
hebben voor de praktische vertaling naar een operationeel concept voor Schiphol.
De kennis en kunde van AOAP op ATM gebied biedt kansen om ook binnen het defensie-domein ingezet te worden. In
2023 zal een vertaalslag gemaakt worden van deze kennis richting de specifieke Defensie behoefte. Hierbij zal in ieder
geval gekeken worden naar Dynamic Airspace, Remote Tower en werklastverlagende technologie voor verkeerleiders.
Tenslotte wordt gekeken hoe het route-charging systeem aangepast kan worden zodat “foute prikkels” zoals het feit
dat omvliegen soms leidt tot lagere kosten, geëlimineerd worden.
Luchthavens
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een Virtual Reality torenomgeving, waarbij het gehele buitenzicht kustmatig
gecreerd wordt en een Augmented Reality omgeving waarin het daadwerkelijke buitenzicht wordt gecombineerd met
een laag additionele informatie. Hiervoor zal een VR-bril ingezet worden waarbij ook stem-herkenning gebruikt wordt
om elementen op het beeld verder te verduidelijken. Onderwerpen die een rol spelen in het werk zijn standardisatie
van interfaces, verbetering van zichtbaarheid van belangrijke elementen in het beeld, het attenderen van verkeersleiders op specifieke situaties én het valideren van een electronic flight strips methode.
Voor luchthavens wordt kennis en technologie ontwikkeld en verbeterd op het gebied om de samenwerking en datauitwisseling op de luchthavens verder te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar het managen (plannen en besturen)
van de luchthavenoperatie, en de koppeling met het ATM-netwerk. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van
kennis en technologie voor het beter informeren, beslissen en adviseren van passagiers en luchthavenregisseurs. Specifiek wordt er gekeken naar gezamenlijke besluitvorming waarbij gebruik gemaakt wordt van ondersteuningssystemen zoals what-if en scenario management.
Drones
Binnen het drone-domein worden vervolgstappen gezet in het integreren van drone-operaties in de dagelijkse samenleving. Er wordt gekeken naar een veilige en duurzame manier om drones in verschillende gebruiksscenarios in te zetten en wat daarbij de veiligheidseisen en aandachtspunten zijn.
Binnen de U-space ontwikkeling wordt gekeken naar de ontwikkeling van een autonoom U4 separatiemanagementconcept dat op geïntegreerde wijze rekening houdt met strategische, tactische en Detect and Avoid lagen. Er zal verder een bijdrage worden geleverd aan de uitwerking van het U-space concept en de ontwikkeling van U-space services. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor de interactie tussen onbemande en bemande luchtvaartuigen.
Drone flight inspectie: deze kennisopbouw activiteit wordt samen uitgevoerd met ASTC en AOFO. Voor de toekomst
wordt voorzien dat NAVAIDS kalibraties volledig met onbemande toestelllen wordt uitgevoerd. Ook inspecties van
start- en landingsbanen zullen in de toekomst met drones uitgevoerd gaan worden. Het ontwikkelen hiervan kan passen in het SESAR3 topic DES-ER1-WA1.1.
Aanstelling PhD student
De afdeling zal een PhD student aanstellen op het onderwerp autonome separatie voor U-space. Deze promovendus
zal kijken naar de verschillende veiligheidslagen (strategisch, tactisch en detect-and-avoid) die worden onderscheiden.
Specifiek zal worden gekeken naar de inzet van nieuwe technologie om conflicten in een veel eerder stadium te detecteren en hierop te acteren.
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4.7

Sustainability and Environment (AOSE)

Figure 3.7.1 - Artist impression van een vliegtuig met revolutionaire voortstuwing.

4.7.1

Doel en beoogde impact

De afdeling Duurzaamheid en Milieu houdt zich bezig met de impact van de luchtvaart op het globale en lokale klimaat. De onderzoeksprojecten van de afdeling AOSE vormen de kennisbasis voor met name Programma’s 1, 2 en 3.
Binnen de afdeling en haar kennisgebied ‘Duurzame Luchtvaartoperaties’ is er onderscheid gemaakt in 3 vensters
waarin het onderzoek wordt georganiseerd. De doelstellingen en beoogde impact zijn ook ingedeeld in deze drie vensters.
Klimaat & Circulariteit
In het venster Klimaat & Circulariteit richten we ons op de bijdrage van de luchtvaart aan de opwarming van de aarde.
Het gaat hierbij om onderzoek naar het klimaateffect van luchtvaart, naar beleidsmaatregelen om het negatieve klimaateffect van de luchtvaart te verkleinen en naar een circulair luchtvaartsysteem. Voor dit onderzoek ontwikkelen
en benutten we reken- en meetmethoden, reken- en meethulpmiddelen en rapportagehulpmiddelen. Aan de hand
ervan kunnen we organisaties en instanties onafhankelijk ondersteunen en (gevraagd en ongevraagd) adviseren.
Doelen:
• NLR/AOSE is in staat om in 2025 klimaat en impact van CO2/non-CO2 te beschrijven.
• NLR/AOSE kan in 2025 nog beter de impact van de luchtvaartoperatie onder verschillende scenario’s op klimaat beschrijven, modelleren en berekenen, waarin zowel CO2- als non-CO2 effecten worden meegenomen.
• NLR/AOSE is kundig in ‘waarheidsvinding’ als het gaat om (non)-CO2-effecten, beleid en regelgeving rondom
brandstoffen en technologie.
• In 2025 is NLR/AOSE toonaangevend in vraagstukken voor circulaire economie toegepast op de luchtvaart.
Wij focussen op de operatie, maar nemen daarin wel keuzes mee, zoals modaliteitskeuzes en de impact daarvan, inclusief lifecycle analyses.
Milieu
In het venster Milieu richten we ons op het inzichtelijk maken van vliegtuigemissies die tot lokale hinder- en gezondheidseffecten kunnen leiden. De belangrijkste emissies hierbij zijn geluid, fijnstof, stikstof en vluchtige organische
61

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

stoffen. Voor het inzichtelijk maken van vliegtuigemissies en hun dispersie ontwikkelen en benutten we reken- en
meetmethoden, reken- en meethulpmiddelen en rapportagehulpmiddelen. Aan de hand ervan kunnen we organisaties en instanties onafhankelijk ondersteunen en (gevraagd en ongevraagd) adviseren. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij en advisering over een nieuw of gewijzigd luchthavenbesluit, een nieuwe of gewijzigde aanvlieg- of vertrekroute, de introductie van nieuwe vormen van luchtverkeer en opties in ruimtelijke ordening om vliegtuigemissies
te verminderen.
Doelen:
• NLR/AOSE is leidend en toonaangevend in kennis en onderzoek naar de milieu-impact van de luchtvaart en
ontwikkelt methodes om deze impact te meten en/of te berekenen, om deze in kaart te brengen en om deze
impact te reduceren.
• NLR/AOSE doet pionierswerk op het gebied van onderzoek naar de milieu-impact van nieuwe, duurzame
luchtvaartactiviteiten zoals elektrisch vliegen of vliegen op waterstof en naar nieuwe ontwikkelingen zoals
(Urban) Air Mobility en drones.
• NLR/AOSE kan voor specifieke categorieën luchtvaart (Civiele luchtvaart, Militair, UAM) in kaart brengen wat
de voor- en nadelen zijn van duurzame luchtvaartactiviteiten voor de maatschappij en advies uitbrengen om
de voordelen te vergroten en/of de nadelen te beperken, daarbij rekening houdend met (inter)nationale
ontwikkelingen en regelgeving.
Maatschappelijke Impact
In algemene zin zijn maatschappelijke effecten een combinatie van economische, sociale en ecologische effecten. Binnen dit venster bekijken we maatschappelijke effecten vanuit het perspectief van Kwaliteit van Leven binnen een
duurzame luchtvaart. Dit perspectief kan worden beschreven (zie WHO) als de perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van de cultuur en het waardesysteem waarin zij leven en de relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en belangen.
Dit venster heeft sterke raakvlakken met de vensters Milieu en Klimaat & Circulariteit. Uitkomsten en inzichten uit
deze laatstgenoemde vensters worden in een breder perspectief geplaatst. Hierbij kijken we niet alleen naar hinderen gezondheidseffecten van luchtvaart, maar ook naar publieke acceptatie van luchtvaart; perceptie en beleving van
luchtvaart; publieke participatie in luchtvaart-ontwikkelingen; communicatie met/tussen alle belanghebbenden en
betrokkenen (met ieder een eigen perspectief en belang) in luchtvaart; sociaaleconomische aspecten van luchtvaart;
en het creëren van publiek vertrouwen in luchtvaart. Vanuit dit bredere perspectief en met behulp van ondersteunende hulpmiddelen kunnen we organisaties en instanties onafhankelijk ondersteunen in en (gevraagd en ongevraagd) adviseren bij luchtvaartontwikkelingen voor een hogere kwaliteit van leven.
Doelen:
• NLR/AOSE zet haar kennis en methoden op het gebied van (brede) maatschappelijke impact in voor zowel
publieke en private organisaties als individuele bewoners(groepen) die gezamenlijk vorm willen geven aan de
ontwikkeling van luchtvaart in hun omgeving.
• NLR/AOSE is leidend en toonaangevend in kennis en onderzoek naar brede maatschappelijk impact van de
luchtvaart en ontwikkelt methodes en maatregelen om de kwaliteit van leven te meten en te verbeteren.
Hierbij werken we samen met andere experts op het gebied van social sciences, economie, gezondheid en
veiligheid.
• NLR/AOSE doet pionierswerk op het gebied van brede maatschappelijke impact van nieuwe, duurzame
luchtvaartactiviteiten, zoals Elektrisch vliegen en (Urban) Air Mobility.
• NLR/AOSE helpt Defensie om de maatschappelijke impact van haar Nederlandse luchtvaartoperaties in kaart
te brengen om zo te ondersteunen in haar taken, en assisteert om negatieve maatschappelijk impact te
verkleinen.

4.7.2

Hoofdlijn van het onderzoek

Klimaat en Circulariteit
• Kennis van klimaatimpact van luchtvaartoperatie, zowel CO2 als non-CO2 effecten
• Community engagement op het gebied van klimaat en circulariteit
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dashboard/visualiatietechnieken klimaat en circulariteit
Modellen en rekentools voor klimaatimpact
Emissieplanner ten behoeve van investeringskeuzes
Interventies en maatregelen om klimaatimpact te reduceren
Kennis van operationele verbeteringen op luchthavens
Beleidskennis op gebied van klimaat en circulariteit met toespitsing op duurzame luchtvaart operatie, zoals
inzet van
o Sustainable Aviation Fuels (SAF)
o Waterstof, inclusief impact van waterdampuitstoot op klimaat
o Elektrisch vliegen
Life Cycle Analysis rekentool en framework
Kennis van (nieuwe) business modellen voor regional air mobility
Planningtool voor elektrisch en waterstof vliegen inclusief energiemanagement
Kennis van multimodaliteit
Flight data micro service

Milieu
• Kennis van en beschikking over de juiste apparatuur voor het uitvoeren van metingen aan de milieu-impact
van luchtvaart.
• Kennis met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen zoals drones, eVTOL toestellen, elektrisch vliegen en
vliegen op waterstof. Bouw kennis op over de wijze van opereren, vliegprestaties, geluidproductie en
emissies.
• Kennis van gerelateerde zaken zoals hinder ten gevolge van nieuwe concepten, regelgeving en
duurzaamheid.
• Kennis van (inter)nationale wet- en regelgeving m.b.t. milieu en luchtvaart.
• Kennis op van de impact van het milieu op de luchtvaart (denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, effecten
van virussen op de luchtvaart, bosbranden, etc.).
• Kennis van modellering en mitigatie van vliegtuiggeluid in de bebouwde omgeving.
Maatschappelijke Impact
• Kennis opbouwen op het gebied van verbetering van de relatie tussen bijvoorbeeld luchthaven en
omwonenden, ook in relatie tot maatschappelijk debat over duurzaamheid. Een belangrijke vraag hierbij is
hoe we alle omwonenden kunnen betrekken: niet alleen (extreme) voor-of tegenstanders, maar ook de
“silent majority”.
• Kennis en technologie ontwikkelen voor onderzoek op het gebied van Urban Air Mobility en drones in relatie
tot acceptatie. Denk hierbij aan mogelijke geluidoverlast, visuele overlast, gevoel van (on)veiligheid en ook
positieve factoren die acceptatie vergroten.
• Kennis en technologie ontwikkelen voor onderzoek op het gebied van elektrisch vliegen. Hierbij moet
gekeken worden naar geluidproductie, impact van ander type geluidproductie en ook naar alternatieve
operaties, bijv. kleinere vliegvelden dichterbij bewoonde omgevingen.
• Verdieping van kennis op het gebied van Kwaliteit van leven (Quality of Life) rondom luchthavens. Hiermee
kunnen zowel positief als negatieve aspecten van de luchthaven op omwonenden in kaart worden gebracht,
kunnen belangen worden afgewogen en kunnen maatregelen genomen worden om de leefomgeving rondom
de luchthaven te verbeteren.

4.7.3

Zwaartepunten 2023

Klimaat en Circulariteit
Levenscyclus Analyse
De afdeling werkt verder aan LCA methoden en standaarden in samenwerking met onder anderen DLR Hamburg door
uitwisseling van kennis, data en personen. Bij de ontwikkelingen van de methodieken en metrieken wordt gestuurd op
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reductie van klimaatimpact van de integrale keten in de volledige levenscyclus van vliegtuigen, met inbegrip van productie, infrastructuur, operaties en recycling. De te ontwikkelen methodieken beogen ook een objectieve vergelijkingen met alternatieve vervoerswijzen mogelijk te maken, met een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen zoals alternatieve brandstoffen.
Luchtvaart en Klimaat
In dit thema wordt een brug geslagen tussen vliegtuigtechnologie, vliegtuigoperaties en luchtvaarteconomie en de
impact op klimaat. Daartoe worden de methoden, metrieken en mate van detail van verschillende bestaande modellen verder op elkaar afgestemd. Daarnaast zal de energietransitie ook de luchtvaart doen veranderen en daarmee de
impact op het klimaat. Bestaande modellen van beide domeinen zullen daarvoor worden aangepast en geschikt gemaakt de veranderingen in technologie, logistiek en operaties waarbij de klimaatimpact een sturende rol in de luchtvaartoperaties gaan krijgen. De effecten van beleidsopties om klimaatvriendelijke operaties te bevorderen zullen worden onderzocht en in modelvorm worden gegoten. Hierbij ligt de focus op een versnelde vlootvervanging, invoering
van alternatieve brandstoffen en stimuleren/reguleren van klimaatvriendelijke operaties met focus op non-CO2 emissies.
Samenwerking met de klimaatspecialisten van DLR en TUDelft is inmiddels opgezet en wordt mede ingevuld met een
PhD student.
Sutainable luchthavenoperaties
Binnen dit thema wordt een kenniskit voor sustainable luchthavenoperaties ontwikkeld met een focus op batterijelektrische en waterstof aangedreven luchtvaart. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van efficiënte operaties en
de logistiek/handling van de energiedragers, met aandacht voor de veiligheid en kosten. De in eerdere jaren opgedane
kennis wordt inmiddels actief ingezet in het EU-TULIPS project. Voor 2023 wordt gefocust op die onderwerpen die
buiten het TULIPS kader vallen.
Milieu
Voor milieu wordt met betrekking tot geluid bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar nieuwe methoden voor het meten
van vliegtuiggeluid, waarbij door de combinatie met andere technieken zoals kunstmatige intelligentie en video tracking, waardoor veel meer informatie uit een geluidmeting gehaald kan worden. Daarnaast wordt onderzoek gedaan
naar het modelleren van vliegtuiggeluid van diverse vliegtuigconcepten, zodat een goed beeld ontstaat van de impact
van dergelijke concepten. Op basis van deze kennis kan vroegtijdig gestart worden met onderzoek naar het beperken
van de hinder die geluid van dergelijke concepten kan veroorzaken en kan tevens nagedacht worden hoe de geluidproductie van dergelijke nieuwe concepten meegenomen kan worden in de bestaande modellering voor luchtvaartgeluid.
Het streven is om dit onderwerp in 2023 uit te gaan werken met een PhD. Tot slot wordt aansluiting gezocht bij internationale ontwikkelingen, zowel om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken, maar ook om voor Nederland relevante kennis in te kunnen brengen en wordt onderzoek gedaan naar methoden om geluidhinder door vliegverkeer beter in kaart te kunnen brengen, bijvoorbeeld door de hinder niet alleen te bepalen op basis van één enkele
geluidmaat zoals de Lden of Lnight.
Met betrekking tot emissies is het van belang om de uitstoot van luchtvaart goed in kaart te kunnen brengen. Een aspect waar nog meer onderzoek nodig is, betreft de uitstoot van (ultra)fijnstof. Hier kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van specialistische metingen meer kennis opgedaan worden, met als doel deze uitstoot beter te kunnen modelleren en te mitigeren.
Maatschappelijke Impact
Voor maatschappelijke impact zal in samenwerking met de TU Eindhoven een PhD zijn aangesteld die onderzoek gaat
doen naar geluid van nieuwe vliegtuigconcepten (drones, eVTOLs) in bebouwde omgevingen. De relatie tussen kwaliteit van leven, acceptatie van luchtvaart en duurzaamheidsvraagstukken voor omwonenden van luchthavens wordt
verder in kaart gebracht. Er zal ook onderzoek worden gedaan om effectieve communicatie en informatie-uitwisseling
tussen luchthavens en omwonenden te verbeteren. Tenslotte zal ook onderzocht worden hoe binnenshuis de impact
van de luchtvaart kan worden beperkt, voor woningen nabij luchthavens of vliegroutes.
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4.8

Safety & Human Performance (AOSH)

Figuur 4.8.1 - Experiment in fixed base simulator met eye-tracking

4.8.1

Doel en beoogde impact

Menselijk presteren en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is van belang om deze relatie helder te
maken en duidelijk te krijgen hoe operationele organisaties geholpen kunnen worden om menselijk presteren centraal
te stellen in hun streven naar een hoog veiligheidsnivo en een effectieve operatie. Verder bestaat zowel op het gebied
van de mens, als op het gebied van veiligheid de behoefte om prestaties inzichtelijk te maken met behulp van data.
Tenslotte moet kennis worden opgebouwd met betrekking tot het begeleiden van de invoering van grootschalige veranderingen in organisaties, die gerelateerd zijn aan veiligheid, processen en de toename van informatie in operationele processen (met name militair – Informatie Gestuurd Optreden).
De beoogde impact is dat door onze ondersteuning organisaties hun veiligheidsprestatie verhogen of bestendigen
van, daar waar menselijk presteren een rol speelt.

4.8.2

Hoofdlijn van het onderzoek

De hoofdlijn van het onderzoek is gestructureerd langs de volgende lijnen:
−

−

Opbouw datafaciliteiten en tooling, ook voor de analyse van mens-data:
Dit betreft het onderhoud en de ontwikkeling van de FLORIS database. Het updaten van datasets,
combineren van datasets, en backup systematiek.
Opbouw van meetmethoden voor menselijk presteren:
Het aanschaffen en experimenteren met nieuwe apparatuur, onderhoud van bestaande en het werken
aan software voor de verwerking en integratie van metingen afkomstig uit verschilde sensoren. Het
ontwikkelen van algoritmes waarmee b.v. data van oogbewegingen geanalyseerd kan worden, wordt in
samenwerking met het programma Veilige en Concurrerende Operatie uitgevoerd.
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−

−

Ontwikkelen, borgen en leren toepassen van modellen en aanpakken met betrekking tot:
o Organisatieverandering en cultuurverandering. Bijvoorbeeld bij de invoering van IGO en/of MDO.
Wat zijn de ervaringen en best practices om veranderingen in organisaties door te voeren en hoe
borgen we deze aanpakken?
o Human Performance en Safety. Er is recent gewerkt aan een raamwerk dat aspecten van Human
Performance in verband brengt met Veiligheid. Het doel is het raamwerk te gebruiken om grip te
krijgen op de meest invloedrijke aspecten van Human Performance en op die manier organisaties te
kunnen ondersteunen bij het verhogen of bestendigen van hun veiligheidsprestatie.
o Richtlijnen en methodes voor experimenteren en analyseren in CD&E-trajecten zoals vervat in het
NATO CD&E Handbook (2019) en het NATO Alternative Analysis Handbook (2017). Betreft hier met
name het selecteren van geschikte methoden en deze methoden beheersen zodat ze in projecten
toegepast kunnen worden
Kennisopbouw over de rol van de mens binnen future air and space power:
Er zijn veel ontwikkelingen gaande in het Defensie domein die een effect gaan hebben op de rol van de
mens in het systeem. Om hier goed op in te kunnen spelen is kennis nodig van toekomstige militaire
operaties en de technologie die daarin gebruikt gaat worden.

Tenslotte wordt ook gewerkt aan innovatie op het gebied van mens-machine interactie. Op dit onderwerp is een promovendus aangenomen. Specifiek werkt deze promovendus aan human-drone interaction. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met TU Eindhoven.

4.8.3

Zwaartepunten 2023

Zwaartepunten zijn het vastleggen van ervaringen en resultaten op het gebied van veranderkunde en inzichten t.a.v.
de relatie tussen Human Performance en Safety in een aantal modellen en methoden. Tevens moeten deze aanpakken binnen onze eigen organisatie bij de relevante experts uitgedragen worden. Een samenwerkingspartner op dit
gebied is SeederDeBoer (organisatieadvies buro).
Voor wat betreft het meten aan de mens, gaat in 2023 verder gewerkt worden aan het beschikbaar maken van een
software omgeving waarbinnen metingen uit verschillende sensoren gecombineerd en gesynchroniseerd kunnen worden.
Ten aanzien van veiligheidsdata wordt de database met operationele data geactualiseerd en zal verder worden geëxperimenteerd met het toepassen van machine learning technieken op deze data. Samenwerking op het gebied Natural
Language Processing, is met de Universiteit van Amsterdam. Deze technologie wordt o.a. gebruikt om data automatisch te labelen.
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4.9

Training en Simulatie (AOTS)

Figuur 4.9.1 - Een visualisatie van een leerecosysteem, gericht op gepersonaliseerd leren.

4.9.1

Doel en beoogde impact

NLR is op dit onderzoeksgebied de strategische kennispartner van het CLSK en werkt ook nauw samen met andere
onderdelen van Defensie. Met het CLSK wordt gewerkt aan modernisering van Opleiding en Training (O&T) en daarbij
aan de inzet van innovatieve onderwijs- leer- en simulatiemiddelen c.q. trainingsmedia. Bovenal is daarbij aandacht
voor leer-ecosystemen en data-gedreven training, ook wel Performance Based Training genoemd.
Met het MKB en de industrie wordt samengewerkt aan innovatieve simulatietoepassingen ten behoeve van O&T en
Concept Development & Experimentation (CD&E). In de wereld van de civiele luchtvaart wordt ondersteuning geleverd
op het gebied van data-gedreven training, in dit domein evidence based training genoemd en training met behulp van
‘alternatieve’ trainingsmiddelen zoals XR-brillen. Luchtvaartautoriteiten – militair en civiel – worden ondersteund bij
het opzetten van regelgeving voor nieuwe manieren van O&T, het gebruik van moderne trainingsmedia en bij het
kwalificeren en certificeren van die media, trainingen en trainingsorganisaties.
De werkzaamheden in dit onderzoeksgebied dragen bij aan:
• Een efficiënte en effectieve inrichting en gebruik van Modelling & Simulation (M&S) ofwel
simulatietoepassingen binnen het CLSK en binnen andere onderdelen van Defensie. M&S speelt een steeds
grotere rol in O&T van militair personeel (in dat geval spreken we over trainingsmedia), in militaire
besluitvorming tijdens operaties en bij het uitvoeren van CD&E.
• O&T die aansluit op de uitdagingen van de militaire en civiele luchtvaart. O&T in de 21e eeuw is datagedreven en biedt precies dat – niet meer en niet minder – wat nodig is om de vereiste mate van
‘getraindheid’ te bereiken. O&T met de bijbehorende trainingsmedia is georganiseerd en ingericht als een
ecosysteem.
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4.9.2

Hoofdlijn van het onderzoek

Het onderzoek in de strategieperiode 2022-2025 is gestructureerd langs de volgende vier thema’s:
I.
Immersieve simulatie. De juiste mate van immersie in een gesimuleerde wereld draagt bij aan effectieve
O&T. Naast de bekende ruimtelijke en sensomotorische immersie, waar al aan gewerkt wordt sinds het
ontstaan van vluchtsimulatoren en nog steeds grote ontwikkelingen gaande zijn - denk aan toepassingen van
virtual reality -, krijgt cognitieve immersie meer aandacht in het onderzoek. Dat laatste is zeker van belang
voor simulatie van air warfare aspecten op tactisch en operationeel niveau. Binnen dat terrein wordt de
komende jaren gewerkt aan paradigma’s en concepten voor simulatie van de militaire operatie van de
toekomst, deels gebaseerd op het idee van wargaming. Het onderzoek richt zich daarnaast op toekomstige
technologische concepten voor deze vormen van simulatietoepassingen zoals die komen vanuit data
sciences, kunstmatige intelligentie en het X-Reality domein. Daarbij bestaat continu aandacht voor de
gebruikerskant van deze nieuwe technologieën.
II.
Toekomstige training. Training zal in de toekomst data-gedreven zijn en beter afgestemd op de
trainingsbehoefte van het individu. Daartoe wordt een visie ontwikkeld, evenals een raamwerk (methoden en
technieken). Dat raamwerk voor Learning Analytics moet onderdeel uit kunnen maken van een
leerecosysteem. Hiernaast wordt kennis opgebouwd over hoe te komen tot een gefundeerde en
toekomstbestendige keus voor trainingsmedia nadat een O&T-behoefte is bepaald. Daarvoor worden
methoden en technieken voor o.a. technology focecasting verder ontwikkeld. Dit alles wordt gebruikt om
keuzes rondom vaak kostbare trainingsmiddelen beter te kunnen onderbouwen. Naast deze onderwerpen,
krijgen bestaande en nieuwe standaarden met betrekking tot O&T, trainingsmedia en trainingsorganisaties
aandacht. Dit alles wordt geplaatst in een beeld van training en simulatie zoals dat over 10 jaar zou kunnen
bestaan.
III.
Slimme operator ondersteuning. Door een veranderende manier van militair optreden is in toenemende
mate behoefte aan effectieve ondersteuning van de (militaire) menselijke operator bij de taakuitvoering. Dat
kan bijvoorbeeld bereikt worden door een geoptimaliseerde mens-machine interface of door inzet van AI als
besluitvormingsondersteuning of zelfs als echt teamlid. De juiste keuze van nieuwe technologie voor de
operatie vereist effectieve ontwerppatronen en richtlijnen en een gestructureerde aanpak van human-in-theloop CD&E.
IV.
Wetenschappelijke samenwerking. In het onderzoek voor de kennisbasis wordt samengewerkt met
universiteiten, instituten, bedrijven en overheden. Dit zorgt niet alleen voor de noodzakelijke spin-in van
nieuwe technisch-wetenschappelijke inzichten, maar ook voor een beter begrip van de behoeften met
betrekking tot training en simulatie in de praktijk. In de strategieperiode 2022-2025 zal nauw met
universiteiten worden samengewerkt door onder andere enkele PhD-posities in te vullen (binnen NLR).
Om de uitstekende positie van NLR op dit gebied te behouden en militaire en civiele klanten blijvend effectief te kunnen ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van training en simulatie, is het noodzakelijk beloftevolle ontwikkelingen te identificeren, te onderzoeken en beproeven en te vertalen naar toepassing in de praktijk. In het onderzoek
wordt daarom continu nadrukkelijk vooruitgekeken.
In het onderzoek zijn samenwerkingsverbanden te duiden met de afdelingen AOSH, AOAP, ASDO, ASIS, ASTC, AVCE en
AVVA. Een deel van het onderzoek zal in gezamenlijkheid worden opgepakt, waarbij iedere afdeling bijdraagt vanuit
de eigen expertise.

4.9.3

Zwaartepunten 2023

Voor 2023 zal het onderzoek zich voornamelijk richten op:
Immersieve simulatie
NLR beschikt over een VR simulator met motion base, waar onderzoek gedaan wordt naar de trainingseffectiviteit van
dit soort nieuwe simulatietechnieken die relatief goedkoper zijn dan conventionele high fidelity bewegende simulatoren. Het onderzoek zal in 2023 gericht zijn op maatregelen om cybersickness te verminderen of te voorkomen, bijvoorbeeld door een referentie patroon in de virtuele wereld te visualiseren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de
mate waarin immersie wordt gebroken als gevolg van zulke maatregelen en wat het effect op de trainingseffectiviteit
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hiervan is. Daarnaast zal binnen dit project ook aandacht zijn voor simulatie op operationeel niveau: een onderzoeksgebied in ontwikkeling. Hierin zullen concepten en methodes voor het simuleren van operationele aspecten van toekomstig militaire luchtoptreden worden onderzocht, waaronder de rol van wargaming. Ook zal de toepassing van AI
ter ondersteuning van instructeurs binnen het Learning Ecosystem worden onderzocht. In 2023 zal dit onderdeel van
het onderzoek zich voornamelijk richten op het detecteren en herkennen van air combat manoeuvres. Binnen het project immersieve simulatie wordt nauw samengewerkt met ASDO, AOSH en ASIS.
Toekomstige training
In 2023 zal future training zich verder richten op onderzoek voor het ontwikkelen van data- analyse modellen in het
kader van learning analytics. Hierbij zal de focus liggen op cognitive modelling waarbij leertheorieen aan de basis liggen van algoritmes. Deze algoritmes zullen gecombineerd worden met andere modellen zoals machine learning of AI.
Hierdoor ontstaan hybride modellen die elkaar kunnen aanvullen en verbeteren. Aan de hand van gegeneerde data
sets zullen algoritmes worden gecreëerd die gebruikt kunnen worden voor het testen en doorontwikkelen van deze
hybride modellen met als doel het optimaliseren en personaliseren van O&T. Verder zullen de in 2022 ontwikkelde
methodes voor het analyseren en evalueren van trainingsmiddelen, alsmede voor het ontwikkelen van een outlook op
het gebied van O&T, ingezet worden in use cases ter validatie en acceptatie van deze methodes en tools. Op deze manier worden deze methoden blijvend geevalueerd en verbeterd.
Slimme operator ondersteuning
In 2023 zal het project gericht zijn op een verdiepingsslag van de behaalde resultaten uit 2022 op het gebied van beslissingsondersteuning met behulp van AI. Een relevante use case zal uitgewerkt worden in een battlelab omgeving en
geëvalueerd worden volgens de in 2022 opgestelde simulation based CD&E richtlijnen. Daarnaast zal een vise worden
ontwikkeld op een digital twin van de menselijke operator en de haalbaarheid hiervan worden onderzocht. Toepassingen waarmee rekening wordt gehouden richten zich op de militaire operatie (bijvoorbeeld, Manned-Unmanned
Teaming in 5th en 6th generation warfare) en human performance predictions, maar daarnaast zijn ook toepassingen
denkbaar in wargaming, onderhoud en O&T, die laatste twee ook op civiel gebied. Een belangrijk onderdeel van
slimme operator ondersteuning is de Human Machine Interface (HMI); in 2023 zal verder gewerkt worden aan het
HMI Design System en zal aan trend-watching worden gedaan op het gebied van innovatieve input devices (o.a. X-Reality hardware en gesture control).
Wetenschappelijke samenwerking
In 2023 zullen meerdere promovendi starten op het gebied van kwantificeren van trainingswaarde en verrijken van
training doormiddel van AI en slimme alogritmes. Daarnaast zal binnen dit project deelgenomen worden aan verschillende (inter)nationale werkgroepen van onder andere FAA, EASA, CANSO, de NATO-onderzoeksorganisatie, en EDA.
Via deze werkgroepen is NLR betrokken bij, onder anderen, het opstellen van internationale modelling & simulation
standaarden en criteria. Hiernaast zal de samenwerking met AFRL op het gebied van AI en Performance Based Training
geconcretiseerd gaan worden door gezamenlijk onderzoeksactiviteiten te ontplooien.
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4.10 Flight Operations (AOFO)

Figuur 4.10.1 - De PH-LAB demonstreert de haalbaarheid van steilere naderingen op vliegveld Twente

4.10.1 Doel en beoogde impact
Het doel van de werkzaamheden van de afdeling is tweeledig. Allereerst beheert de afdelingen de twee laboratorumvliegtuigen van NLR, de Citation en de Pipistrel (zie hoofdstuk 5.3). Ons doel is om deze toestellen geschikt te maken
en te houden voor het uitvoeren van vliegtesten, metingen en testen van vliegprocedures. Hiermee ondersteunen wij
de andere afdelingen van NLR in het behalen van hun doelen. Flight testing (NLR is de enige civiele organisatie in Nederland die hiervoor een vergunning heeft) is daarmee een belangrijke kerncompetentie van onze afdeling.
Het tweede doel is de bestaande kennis van de afdeling verder uit te bouwen en in te zetten voor duurzamere en veilige vliegprofielen en vliegoperaties. De beoogde impact is om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de
negatieve gevolgen van luchtvaart.

4.10.2 Hoofdlijn van het onderzoek
Om onze doelstellingen en beoogde impact te bereiken, zal ons onderzoek zich gaan richten op de volgende onderwerpen.
Vliegoperaties:
Duurzame vliegprofielen; onze inzet is om samen met luchthavens en luchtverkeersleiding, zowel civiel als militair,
steilere naderingen te implementeren. Het steiler naderen door een vliegtuig kan een positieve bijdrage leveren aan
het verminderen van geluidshinder dichtbij de luchthaven en uitstoot in het lage luchtruim. Dit doen we in nauwe samenwerking met AOSE en AOAP.
De inzet van onbemande systemen; onze inzet is om te gaan onderzoeken welke type vluchten die we nu met Citation
doen, op termijn overgenomen kunnen worden door een onbemand systeem.
Vliegtesten:
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Elektrisch vliegen: sinds anderhalf jaar beschikken wij over het eerste gecertificeerde, volledig elektrisch aangedreven
toestel. We gaan onderzoeken of we met TU Delft en/of andere opleidingsinstellingen kunnen samenwerken in de
verdere ontwikkeling van elektrisch vliegen.
Drone flight inspectie: deze kennisopbouw activiteit wordt samen uitgevoerd met AOAP en ASTC. Voor de toekomst
wordt voorzien dat NAVAIDS kalibraties volledig met onbemande toestelllen wordt uitgevoerd. Ook inspecties van
start- en landingsbanen zullen in de toekomst met drones uitgevoerd gaan worden. Het ontwikkelen hiervan kan passen in het SESAR3 topic DES-ER1-WA1.1.

4.10.3 Zwaartepunten 2023
Het zwaartepunt van 2023 zal allereerst liggen op het uitvoeren van lopende opdrachten; dat zijn o.a. meetvluchten
ten behoeve van navigatie- en landingsapparatuur op alle Nederlandse luchthavens (militair en civiel) en op de Belgische militaire luchthavens. Daarnaast gaan we medio 2023 met de Citation uitgebreide remproeven uitvoeren in opdracht van zowel EASA als de FAA op een testveld van de NASA in de USA.
Verder zal het zwaartepunt van de afdeling liggen bij bovengenoemde vliegoperationele onderzoekstrajecten.
Waterstofaandrijving; volgend jaar worden de eerste stappen gezet in het project om de Pipistrel op termijn aan te
drijven met een alternatieve energievoorziening in de vorm van waterstof. Onze afdeling werkt mee aan dit project
door mee te denken en te beslissen over de praktische haalbaarheid van te ontwikkelen oplossingen.
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4.11 Collaborative Engineering Systems (AVCE)

Figuur 4.11.1 - Visualisatie digital twin van NLR’s ACM3

4.11.1 Doel en beoogde impact
De wereld automatiseert en digitaliseert. Dat merken we in ons persoonlijk leven, maar ook voor Defensie en de Nederlandse industrie is automatisering en digitalisering noodzakelijk om competitief en slagvaardig te kunnen blijven.
De afdeling Collaborative Engineering Systems houdt zich bezig met digital engineering en analyses, inclusief AI. Het
doel is in de komende periode die digitale kennis op te bouwen waar Defensie en industrie over een paar jaar behoefte aan hebben. Voor laag-TRL onderzoek wordt nadrukkelijk de samenwerking met universiteiten en hogescholen
nagestreefd, via PhD-kandidaten, deelname in NWO projecten, en via afstudeerders en stagiaires.
Het onderzoek moet leiden tot verhoging van duurzaamheid en kortere productietijden bij de industrie, met hogere
en gegarandeerde kwaliteit van producten. Door realtime data analyses moeten defecten tijdens de productie worden
gesignaleerd zodat het productieproces meteen kan worden bijgesteld. Tijdens reparatie en onderhoud moeten eerdere schades en gedane reparaties van eenzelfde of soortgelijk product beschikbaar zijn en zal een slim AI algoritme
suggesties voor een reparatie geven.
Specifiek voor Defensie richt het onderzoek zich op autonome platformen zoals drones, waar beeldherkenning van
objecten automatisch en 100% correct is, realtime via data science technieken. Explainable AI is hier belangrijk. De
data hoeveelheden nemen toe en zijn vaak ook afkomstig uit meerdere bronnen. Hier moet de juiste informatie uit
worden gehaald en gepresenteerd om de goede beslissingen te kunnen (laten) nemen, autonoom of met hulp van de
mens. Om de introductie te bevorderen, wordt de impact van nieuwe technieken op het opleidingsniveau van de
mens meegenomen.
Toenemende digitalisering leidt onvermijdelijk tot software producten van NLR voor lucht- en ruimtevaart applicaties
die bij onze klanten zonder problemen moeten werken. Dat vraagt om een blijvende investering om de kwaliteit van
digitale (software) producten te garanderen tot en met TRL 9 niveau, het niveau dat klanten vragen.

4.11.2 Hoofdlijn van het onderzoek
Het onderzoek richt zich met name op langere termijn behoeftes van Defensie en de Nederlandse industrie en de NLR
programma’s: 1 Klimaatneutrale Luchtvaart, 4 Ontwikkeling Lucht- en Ruimtevaartuigen en 6 Informatiegestuurd optreden. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met programma 9 Opkomende Technologieën.
De afdeling beheert twee kennisgebieden:
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•

•

Structures Modelling and Multidisciplinary Analysis – gericht op het modelleren en simuleren van structurele
componenten, op optimalisatie van ontwerpen, en op de invloed van fabricageprocessen op de resulterende
structurele componenten en het gebruik daarvan in de echte wereld. Onderzoek naar (hybride)elektrische
stuwkrachttechnieken intensiveert. Door middel van multidisciplinaire analyses worden alle aspecten
meegenomen die nodig zijn om uiteindelijk tot een operationeel en gecertificeerd product te komen.
Collaborative Engineering and Data Science – gericht 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.

Het toenemende multidisciplinaire karakter en de digitalisering trend laat zich, al binnen dit onderzoek, goed illustreren in de realisatie van realtime digital twins van een factory of the future, bedoeld om hogere productietempo’s te
kunnen realiseren met een steeds hogere leverbetrouwbaarheid. Hierbij wordt nieuwe kennis eerst getoetst in de
Fieldlab for Automated Composites, Metal Manufacturing and Maintenance (ACM3) voordat het in projecten met de
industrie wordt gedissemineerd en/of naar een nog hoger TRL niveau wordt getild. Veel van de ontwikkelde technologieën laten zich ook gebruiken in defensietoepassingen.
Het digital twin onderzoek (inleidende foto) omvat het stap-voor-stap opzetten van een realtime digitale representatie van een complete productie-unit, het opstellen van simulatiemodellen van verschillende fabricagetechnieken (procesmodellen) en van het te maken product (vaak structuurmodellen), en van de interactie tussen product en productieproces (virtual manufacturing). Door de stapsgewijze aanpak kunnen ook tussentijdse resultaten worden ingezet bij
de industrie (zoals bijvoorbeeld binnen het Luxovius project). Hierbij wordt juist ook gekeken naar de haalbaarheid
van het invoeren van de technologieën bij de industrie met zo laag mogelijke instapkosten. Door simulatiemodellen te
koppelen en het beschikbaar stellen van criteria voor kritieke procesparameters kan in combinatie met data science
technieken en realtime ICT oplossingen een digitale kopie van de werkelijkheid (de digital twin) gemaakt worden.
Hiermee wordt het mogelijk, vanwege het voorspellende vermogen van de digital twin, productiefouten gedurende
het fabricageproces vroegtijdig op te sporen, en in identieke productie-units te voorkomen.
Door inzet van de digital twin wordt het dan mogelijk om locatie-onafhankelijk de output van productie-units te monitoren, uitval van apparatuur te minimaliseren, afkeurpercentages te verminderen en leverbetrouwbaarheid te vergroten. Vanwege deze digitalisering van productie-units zal er efficiënter en met minder belasting voor het milieu worden
geproduceerd. Het gemaakte product kan door middel van getrainde AI fouten opsporen en een advies over certificatie of reparatie afgegeven. Het trainen van soortgelijke AI-toepassingen is echter een uitdaging bij lage productie- of
reparatievolumes. Daarom wordt onderzoek gepleegd naar data generatie. Het realtime mee laten draaien van een
voldoende nauwkeurig virtual manufacturing FEM model is evenzeer een uitdaging. Samenwerkende digital twins –
alsmede interactie van een digital twin met de echte wereld – vraagt om cyberweerbaarheid en geautomatiseerde
herkenning en mitigeren van cyberaanvallen. Dit wordt mede door AI toepassingen realiseerbaar.
Bij inzet van deze automatiseringsmiddelen neemt de hoeveelheid geregistreerde en opgeslagen data om machines
en processen te monitoren enorm toe. Automatiseren betekent ook dat er minder operators nodig zijn. Echter, vanwege de 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. Slimme presentatie van relevante
data is daarom noodzakelijk.

4.11.3 Zwaartepunten 2023
Om de grote hoeveelheden data te kunnen analyseren worden technieken zoals Big Data, AI en Machine Learning gebruikt. Elk van de kenniscomponenten in de kennisgebieden heeft als monodiscipline zijn eigen bijdrage, zoals voor
een model van een innovatieve composieten rompdeel (bijvoorbeeld in STUNNING), de analyse van tiltrotor data met
AI (bijvoorbeeld in ADMITTED), multidisciplinaire analyse voor de optimalisatie van nieuwe vliegtuigconfiguraties voor
hybride-elektrisch vliegen (bijvoorbeeld in AGILE), en automatisch beeldherkenning van objecten via camera’s in drones.
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Voor Defensie en vliegende platformen, i.e. AI voor defensietoepassingen, richt zich het onderzoek mede op AI en dataverwerking ten behoeve van cyber security. Dit onderwerp wordt ook onderzocht voor productiefaciliteiten, i.e. AI
voor industrie, nu die mogelijk op afstand kunnen worden aangestuurd en bekeken, en bijvoorbeeld in het Groeifonds
Luchtvaart in Transitie (LiT) project NextGen HighTech waar faciliteiten mogelijk gaan samenwerken waardoor interne
communicatiemethodes extern bekend worden.
Het werk aan ontwerptools voor nieuwe generaties vliegtuigen met elektrische of waterstof gebaseerde voorstuwing,
zal worden doorgezet. Hier zal met name de relatie met LiT-projecten DASAL en Flying Vision worden geborgd.
Er zal een analyse worden gemaakt van de haalbaarheid van MBSE toepassing, i.e. de toepassing van de Boeing MBE
Diamond, voor ICT ontwikkelingen, digital twins en vliegtuigontwerp.
Samen met TUDelft en in Garteur verband wordt onderzoek gedaan op lagere TRL levels op diverse gebieden.
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4.12 Engineering & Technical Services (AVET)

Figuur 4.12.1 - Een prototype roterende 6-componenten balans, waarbij het ontwerp (links) met behulp van numerieke optimalisatie tot stand is gekomen. De resulterende complexe geometrie is geproduceerd door middel van additieve aanmaaktechnieken (3D-printing, rechter afbeelding), waarna de kritische oppervlakten (lichtgrijs in rechter afbeelding, rood in linkerafbeelding) met conventionele verspaningstechniken zeer nauwkeurig zijn nabewerkt.

4.12.1 Doel en beoogde impact
De maatschappij vraagt om een schonere, stillere en veilige luchtvaart met minder impact op klimaat en omgeving.
Het onderzoek leidt er toe technologische bouwstenen te ontwikkelen die nodig zijn om nieuwe, efficiënte lucht- en
ruimtevaartuigen te ontwerpen, te bouwen en te gebruiken en zodoende bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen in 2035 en 2050. NLR Engineering & Technical Services wil de lucht- en ruimtevaartindustrie in staat
stellen om in de periode 2025-2050 een concurrerend aandeel te hebben in de ontwikkeling en productie van de volgende generatie, emissiearme luchtvaartuigen, in nieuwe kleine satellieten, lanceerders en ruimtevaarttoepassingen,
en in nieuwe vliegende concepten, aansluitend bij de regionale, nationale en Europese doelstellingen en de doelstellingen van wereldwijde klanten.

4.12.2 Hoofdlijn van het onderzoek
Vanwege de ontwikkelingen richting steeds zuinigere, stillere en veilige luchtvaartuigen wordt een verdere verfijning
van het ontwerp en de aanmaak van windtunnelmodellen gevraagd. De trend naar lichtere en minder stijve constructies vertaalt zich in een verhoogde aandacht voor het 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 de geometrie samen gaan om de dynamische eigenschappen waarheidsgetrouw geschaald te kunnen testen. Een belangrijk doel van dergelijke testen is om de veiligheid en stabiliteit
van dergelijke constructies onder dynamische belasting in kaart te brengen. Ter vergroting van de veiligheid en stabiliteit wil de luchtvaartindustrie gebruik maken van de kleppen in de vleugels, die met actieve regeltechnologie kunnen
worden aangestuurd om flutter of extreme belasting te stabiliseren c.q. te verlichten. Het beproeven van deze technieken in windtunneltests vraagt in bredere zin om het ontwikkelen van fijnmechanische actuatoren voor implementatie in windtunnelmodellen. Speciale aandacht hierbij gaat uit naar een hoge nauwkeurigheid en bedrijfszekerheid
onder verschillende belastingen en omgevingscondities; bijvoorbeeld bij lage temperaturen.
Een andere zichtbare trend is de verhoogde onderzoeksinspanning op het gebied van high efficiency voortstuwing,
zoals UHBR-motoren, nieuwe propellerconcepten en gedistribueerde (elektrische) voorstuwing, al dan niet in combinatie met alternatieve energiedragers zoals waterstof. Door de inzet van elektrisch aangedreven voortstuwing kan de
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inzet van een windtunnelmodel verbreed worden waardoor er meer vluchtcondities met hetzelfde model kunnen
worden afgedekt. De implementatie van elektrische voortstuwing vraagt om meer kennis over vermogensoverdracht,
zowel elektrisch als mechanisch en over beïnvloeding van elektromotoren op de gevoelige meetinstrumenten in een
windtunnelmodel.
Naast beide bovengenoemde ontwikkelingen geldt bovendien dat de vraag naar de hoeveelheid en het type te acquireren data wordt verhoogd. Tevens vraagt de industrie om kortere ontwikkeltijden en meer flexibiliteit in het ontwerpproces. Dit betekent dat er een blijvende druk bestaat om de kalibratieprocedures van onze meetinstrumenten
zowel te versnellen als te verfijnen. Daarnaast is mechanisch onderzoek noodzakelijk om de relevante eigenschappen
van nieuwe balansmaterialen te identificeren, eventueel 3D-geprint. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om de hysterese- en kruipeigenschappen.

4.12.3 Zwaartepunten 2023
In 2023 zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van fijnmechanische actuatoren en de realisatie van topologisch
geoptimaliseerde krachtcellen. Op het gebied van fijnmechanische actuatoren is het doel om de synchrone bladhoekverstelling van propellers op een hoger niveau te krijgen. Tevens is er reeds concrete technologie ontwikkeld om de
remote controls voor stuurvlakken te miniaturiseren, zodat onder andere toekomstige hoge snelheidstunnel (HST)
modellen hiermee ook worden kunnen uitgerust. Het doel is om in 2023 een werkend prototype te maken en te beproeven.
Om de toepassing van numeriek geoptimaliseerde krachtcellen te versnellen, wordt er een methode ontwikkeld waarmee de klantvraag (gewenste belastingen en maximale afmetingen) op snelle wijze in een basis-structuur kan worden
vertaald. Met een dergelijke eerste iteratie zou snel en effectief de haalbaarheid van een krachtcel kunnen worden
getoetst, en zou bovendien de ontwerpduur van de krachtcel worden verminderd.
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4.13

Flight Physics & Loads (AVFP)

Figuur 4.13.1 - Voorspelde transitie van laminaire (blauw) naar turbulente grenslaag (rood) vergeleken met experimentele data (zwarte vierkantjes)

4.13.1 Doel en beoogde impact
Binnen Flight Physics en Loads werken we aan complexe vraagstukken op gebied van aerodynamica, aero-akoestiek,
vliegtuigbelastingen en aero-elasticiteit, en leveren we een structurele bijdrage aan duurzame luchtvaart.
Het doel van het onderzoek is het opbouwen van kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden om marktpartijen te ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe, duurzamere luchtvaartuigen. Hierbij gaat het onder andere om
nieuwe vliegtuigconcepten, nieuwe manieren van voortstuwing, efficiëntere aerodynamische vormen, en power- en
thermal management. AVFP levert hier ondersteuning aan marktpartijen met diepgaande kennis en simulatiefaciliteiten en -technieken.
Voor Defensie richt het onderzoek zich voornamelijk op het bepalen van structurele belastingen die vliegende platformen tijdens hun operatie ondervinden. Dit vereist methoden waarmee snel specifieke platformkennis kan worden
opgebouwd om de vertaling van vluchten naar belastingen te maken, door bijvoorbeeld echt gevlogen vluchten na te
bootsen in een simulatieomgeving.
Het onderzoek richt zich op de lange termijn behoeftes vanuit de vliegtuigbouw industrie en Defensie, en op de doelstellingen van programma 4 (Ontwikkeling van Lucht- en Ruimtevaartuigen), programma 1 (Klimaatneutrale Luchtvaart), programma 7 (Future Air- and Space Power) en programma 5 (Operationele Beschikbaarheid).

4.13.2 Hoofdlijn van het onderzoek
De afdeling beheert de volgende kennisgebieden:
• Computational Physics en Theoretische Aerodynamica – dit omvat het simuleren en modelleren van
vliegtuigcomponenten zoals motoren, vleugels, high-lift systemen, stuurvlakken, en propellers. Andere
vormen van energie (hybride-elektrisch) vragen om kennis over thermal- en power management.
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Aero-elasticteit en vliegtuigbelastingen – dit omvat het bepalen van structurele belastingen op
vliegtuigcomponenten en de interactie tussen deze belastingen, de structuur, en stuurvlakken: aero-servoelasticiteit.
Vanuit deze kennisgebieden zal het onderzoek zich de komende jaren op de volgende hoofdonderwerpen richten.
Nieuwe vliegtuigontwerpen bevatten meer lichtgewicht materialen en hebben slankere vleugels, en zijn daardoor lichter en zuiniger. Hierdoor neemt echter de stijfheid af, en de vervorming tijdens vlucht neemt toe. Nieuwe methoden
zijn nodig om goede analyses te doen voor dit soort vleugels, niet alleen voor het bepalen van aerodynamische eigenschappen maar ook voor het dynamisch gedrag. Ook de interactie met het besturingssysteem en de stuurvlakken
moeten hierin worden meegenomen.
Laminaire stroming leidt tot lagere luchtweerstand. Om een laminaire vleugel te ontwerpen zijn allereerst methodes
nodig om de transitie van laminair naar turbulente stroming te voorspellen. Hier lag in het verleden de nadruk op (zie
inleidende foto). De volgende stap is de vertaling naar vleugelontwerp. Een andere belangrijke vraag hierin is of laminaire stroming mogelijk is in combinatie met voortstuwing: in hoeverre is laminaire stroming bijvoorbeeld mogelijk
achter een propeller of in de buurt van een pylon?
Hybride-elektrisch aangedreven vliegtuigen genereren tijdens de vlucht grote hoeveelheden warmte. In tegenstelling
tot traditionele vliegtuigen wordt deze warmte niet vanuit de motor de vrije lucht in gebracht, maar ontstaat deze ín
het vliegtuig zelf. Wat is de impact hiervan op het vliegtuig, hoe verspreid deze warmte zich door de verschillende onderdelen, en wat vraagt dit op het vlak van thermisch- en vermogensbeheer?
Voor Defensie richt het onderzoek zich op methoden die bijdragen aan levensduurbepaling, zoals systeemidentificatie.
Hiermee kan, bij gebrek aan data van een fabrikant, platformkennis worden opgebouwd die ingezet kan worden om
structurele belastingen tijdens een vlucht te bepalen. Daarnaast wordt de komende jaren kennis opgebouwd ten behoeve van dreigingsanalyse. Dit betreft 1) het verder uitbouwen van methoden voor het bepalen van radarsignatuur
en 2) het opbouwen van kennis en technologie voor het analyseren van hypersone stromingen. Hypersone wapens
zijn een nieuwe dreiging waar Defensie zich tegen moet kunnen verdedigen. Kennis over complexe vluchtfysica van
hypersone wapensystemen is essentieel voor het uitvoeren van een dreigingsanalyse.
Veel van deze onderwerpen vragen om complexe aerodynamische analyses. AVFP beschikt hiervoor over een rekenfaciliteit (FASET) en een in-house flow solver (ENSOLV). De ontwikkeling van ENSOLV zal zich de komende jaren richten
op het versnellen van gridgeneratie en verhogen van de efficiëntie. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de FASET zelf, zie Sectie 5.6.3.

4.13.3 Zwaartepunten 2023
De ontwikkeling van de high-fidelity aeroelastische analyse keten wordt voortgezet, om uiteindelijk in staat te zijn
stuurvlakuitslagen op basis van flight control laws mee te kunnen nemen. Dit is nodig voor gust load alleviation en
active flutter control, technieken die nodig zijn voor steeds slankere vleugels en die onderzocht worden in Europees
verband (e.g. UPWing) en ook het onderwerp zijn van een PhD onderzoek samen met de TU Delft.
Onderzoek op gebied van voortstuwing zal worden voortgezet, bijvoorbeeld toegepast op een Unducted Fan (UDF)
(e.g. OFELIA). Een UDF is een propulsor die bestaat uit twee stages; een roterende eerste en een vaste tweede stage,
zonder nacelle. Het onderzoek zal zich vooral richten op het bepalen van aerodynamische prestaties en het voorspellen van geluidsproductie. Daarnaast zal propellerontwerp en -optimalisatie onderzocht worden in verschillende projecten.
Tot slot wordt een aantal onderwerpen in verschillende GARTEUR groepen onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn hybride RANS-LES modellering en simuleren van zeer flexibele vliegtuigen.
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4.14 Platform Integrity & Life Cycle Support (AVIL)

Figuur 4.14.1 - Geautomatiseerde detectie, localisatie en classificatie met fiber-optische sensoren van schadelijke mechanische impactbelastingen op
een verstijfd paneel; testpaneel (links) en simulatiemodel (rechts).

4.14.1

Doel en beoogde impact

Het onderhoud van complexe systemen wordt vaak nog uitgevoerd op basis van gebruiksuren of kalendertijd. Momenteel vindt echter een verschuiving plaats naar conditiebepaald onderhoud en/of voorspellend onderhoud. Dergelijke onderhoudsconcepten leiden in principe tot lagere kosten en verbeterde platforminzetbaarheid.
Beoogde impact:
• Duurzaamheid: de beschikbaarheid van betere degradatiemodellen, automatische realtime schadedetectie
en geavanceerde reparatietechnologieën zoals LSP en Coldspray leiden tot lichtere (dus brandstofzuiniger)
ontwerpen waarmee langer (dus met minder afvalstromen) kan worden doorgevlogen.
• Verdienvermogen: digitalisering van het onderhoud en de toepassing van SMx-technologieën maken het
onderhoud effectiever en efficiënter en leiden uiteindelijk tot lagere kosten voor MRO-bedrijven en
operators.
• Onafhankelijkheid: grondige kennis van faal- en degradatiegedrag van materialen en componenten maakt
het mogelijk om onafhankelijk schade- en ongevallenonderzoek uit te voeren.

4.14.2 Hoofdlijn van het onderzoek
De hoofdlijn van het onderzoek wordt gevormd door voorspellend onderhoud, met de kringloop van ontwerp → gebruik → degradatie → remedies → ontwerp → etc. Deze hoofdlijn beslaat beide kennisgebieden van de afdeling AVIL,
namelijk “Levensduurbewaking en onderhoud van vliegtuigen” en “Platformintegriteit”.
Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technologieën zoals smart sensors, Structural
Health Monitoring (SHM), Internet of Things (IoT), machine learning / artificial intelligence, data driven / physics based
prognostics, digital twinning, 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 technologieën laat zich samenvatten met de term Maintenance 4.0 of Smart Maintenance (SMx).
In het onderzoek wordt kennis opgedaan van voorspellend onderhoud en de onderliggende SMx-technologieën. Daarnaast wordt kennis ontwikkeld van het faal- en degradatiegedrag van geavanceerde materialen, vliegtuigconstructies,
motorcomponenten en mechanische systemen zoals aandrijflijnen en hydraulische pompen.
Opgemerkt wordt dat een aantal van de genoemde onderwerpen wordt meegenomen in het vraaggestuurde defensieprogramma IML (Instandhouding van Militaire Luchtvaartuigen), dat een integraal onderdeel is van
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NLR-programma 5 (Operationele Beschikbaarheid) – zie hoofdstuk 3 van dit onderzoeksplan. Verder heeft dit project
een inherente relatie met NLR-programma 1 (Klimaatneutrale Luchtvaart), omdat effectief en efficiënt onderhoud bijdraagt aan een langere levensduur - en dus minder afvalstromen - van vliegtuigcomponenten en -systemen.

4.14.3 Zwaartepunten 2023
Het onderzoek in 2023 wordt uitgevoerd in twee deelprojecten:
• Smart maintenance technologies & concepts heeft als doel het ontwikkelen van kennis over voorspellend
onderhoud en SMx -technologieën. We maken gebruik van het in vorige jaren op basis van een klein
elektrisch voertuig ontwikkelde SMx demonstratieplatform voor proof-of-concept experimenten met
betrekking tot nieuwe SMx-technologieën. Verder doen we onderzoek naar de digitalisering van het
onderhoudsproces en naar geautomatiseerde snelle technologie voor Niet-Destructieve Inspecties (NDI) en
Structural Health Monitoring (SHM). Ook participeren we in de living labs van NLR en DMO (MindBase) en in
DCMC, en houden we de ontwikkelingen bij op het gebied van MRO (techwatch).
• Structural integrity technologies, data & models heeft als doel het ontwikkelen van kennis voor het borgen
van de luchtwaardigheid van vliegtuigconstructies, motorcomponenten en mechanische systemen en voor
het uitvoeren van schade- en ongevallenonderzoek. We doen onderzoek naar de sterkte en vermoeiingseigenschappen van nieuwe hoge-temperatuurmaterialen en van 3D-geprinte metalen componenten. Verder
ontwikkelen we modellen voor de voorspelling van scheur-/delaminatiegroei in composieten en doen we
ervaring op met Integrated Computational Materials Engineering (ICME) voor het voorspellen van de
mechanische eigenschappen van materialen op basis van de legeringssamenstelling en het thermische
verleden. Ook gaan we onderzoeken of het mogelijk is om op grote schaal remanufacturing toe te passen (bv.
gaten ruimen om vermoeiingsschade te verwijderen en de constructie opnieuw te gebruiken) door dit te
combineren met SRA (Structural Risk Analysis) en nieuwe vermoeiingsmodellen.
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4.15 Structures Technology (AVST)

Figuur 4.15.1 - Metaal additive manufacturing van een titanium rib door middel van Directed Energy Deposition.

4.15.1 Doel en beoogde impact
De kennisopbouw binnen de afdeling AVST heeft twee doelen:
• Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en processen ten behoeve van de Nederlandse lucht- en
ruimtevaart maakindustrie op het gebied van het ontwerp, analyse, fabricage- en assemblagetechnologie
voor duurzame lichtgewicht (metalen en composieten) constructies ten einde deze industrie een
technologische voorsprong te verschaffen.
• Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en processen ten behoeve van vliegtuiggebruikers op het gebied
van milieuvriendelijke en duurzame onderhoudsconcepten.
De projecten die in het kader van de kennisbasis van AVST worden opgezet en uitgevoerd hebben impact op het vlak
van duurzaamheid van de luchtvaart en werkgelegenheid binnen de vliegtuigmaakindustrie zoals deze wordt geaddresseerd in de volgende documenten:
• In het document Slim en Duurzaam: Actieplan Luchtvaart Nederlandse Industrie en Kennisinstellingen
worden een aantal thema’s geïdentificeerd waar de komende jaren in geïnvesteerd zal moeten worden. In
Thema 4 van dit document wordt benoemd dat radicale innovaties en vernieuwingen in nieuwe generatie
vliegtuigen moeten worden gerealiseerd om ambitieuze klimaat target te halen. Innovaties op het gebied van
materialen en bijbehorende fabricageprocessen processen worden benoemd als zijnde noodzakelijk om tot
de beoogde de CO2 besparing te komen in 2030.
• Om in de toekomst emissie loos te kunnen vliegen, moet er volgens de deel-KIA Toekomstbestendige
Mobiliteitssystemen nu worden ingezet op radicale vlootvernieuwing. Om de doelstelling van emissie loos
vliegen te kunnen realiseren moet er volgens de deel KIA o.a. ingezet worden op onderzoek naar
geavanceerde materialen, zoals composieten, (metal) additive manufacturing, smart materials, en
geavanceerde engineering en fabricagetechnologieën voor kleine en grote (hybride) elektrische vliegtuigen.
• In de Aeronautics roadmap 2020 -2025, LRN Topsector HTSM worden in hoofdstuk 4 een aantal prioriteiten
en implementatie uitdagingen genoemd die 1-op-1 te koppelen zijn aan de kennisbasis projecten van AVST.
Zo wordt in het Aerostructures Technologie en Innovatie thema vermeldt dat technologie en ontwikkeling
nodig is op het vlak van:
o Nieuwe generatie coatings voor high tech materialen;
o Nieuwe lichtgewicht materialen;
o Thermoplasten fabricage en assemblage;
o Geautomatiseerde fabricage methoden.
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•

In de brief aan de kamer van 8 juli 2022: Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid wordt
het belang van het ontwikkelen van duurzame materialen en fabricageprocessen sterk benadrukt om de
beoogde doelstellingen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en terugdringen van CO2 emissie
tijdens fabricageprocessen te realiseren.

4.15.2 Hoofdlijn van het onderzoek
Producenten van onderdelen van vliegtuigconstructies passen naast metaal steeds meer composieten toe in primaire
en secundaire vliegtuigconstructies. De voornaamste reden hiervoor is de gewichtsreductie die optreedt door aluminium en/of titanium te vervangen door composieten. Bovendien zijn composieten veel minder gevoelig voor vermoeiing en minder corrosiegevoelig. Dit levert een besparing op in de onderhoudskosten van het vliegtuig. Om deze lichtgewicht constructies tegen economisch haalbare randvoorwaarden te kunnen produceren en onderhouden heeft de
afgelopen jaren de nadruk vooral gelegen op het reduceren van de fabricagekosten van vliegtuigconstructies. Dit zal
de komende jaren nog steeds een heel belangrijk onderdeel zijn van toekomstige ontwikkelingen.
Echter, onderwerpen als duurzaamheid, circulariteit en reductie van CO2-uitstoot zullen in toenemende mate onderwerpen zijn waar (naast economisch perspectief) de nadruk op komt te liggen bij de ontwikkeling van lichtgewicht
constructies. Om de vliegtuigindustrieën en de vliegtuiggebruikers hierbij optimaal te kunnen ondersteunen, evalueert
de afdeling AVST nieuwe constructiematerialen (metaal en composiet) en ontwikkelt de afdeling nieuwe verwerkingstechnieken en onderhoudsconcepten voor metalen en composiet.
Hiervoor beschikt AVST over een moderne faciliteit met een diversiteit aan apparatuur zoals een autoclaaf, een grote
hoge temperatuur oven, harsinjectie machines, een pers voor het persen van thermoplasten, een “fibre placement”
robot, een lasrobot voor lassen van thermoplasten, een Laser Powder Bed Fusion (LPBF) en een Directed Energy Deposition (DED) machine voor metaal additive manufacturing en verschillende 3-D printers voor het printen van hoogwaardige polymeren.
Op kleinere schaal zullen diensten worden verleend aan industrieën buiten de lucht- en ruimtevaart waarbij gebruik
zal worden gemaakt van de kennis en de infrastructuur opgebouwd t.b.v. de lucht- en ruimtevaart. Deze ondersteuning heeft vooral betrekking op het midden en klein bedrijf.
Hoofdonderwerpen die de komende jaren aan bod zullen komen zijn:
• Het ontwikkelen van reparatiemethoden voor composiet en metalen constructies:
• Het ontwikkelen van nieuwe Ultra Light Design concepten ter ondersteuning van elektrisch aangedreven
vliegtuigen, vertical lift toepassingen en Urban Air Mobility concepten.
• Het ontwikkelen van nieuwe innovatieve constructieconcepten geënt op de mogelijkheden van fibre
placement door bijvoorbeeld onderzoek naar niet-traditionele laminaatopbouw.
• Het ontwikkelen van automatiseringstechnieken voor het produceren van composiet constructies van zowel
thermoplasten als thermoharders.
• Het ontwikkelen van procestechnieken en -modellen voor Resin Transfer Moulding (RTM)en vacuüminjectie.
• Het ontwikkelen van de inductielastechnologie voor thermoplasten;
• Het opbouwen van kennis op het gebied van virtual composite manufacturing;
• Het opbouwen van kennis op het gebied van digital twin concepten voor composieten fabricage
units/processen.
• Het opbouwen van kennis en ontwikkelen van fabricagetechnologieën voor het toepassen van vloeibare
waterstof in composiet tanks voor de luchtvaart
• Het onderzoeken van nieuwe verwerkingstechnieken voor 3-D printen met metalen inclusief concepten zoals
Multi-Metals en Graded Materials.
• Het onderzoeken van corrosiebeschermingsmiddelen die voldoen aan de steeds strenger wordende milieuen veiligheidseisen (REACH).
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4.15.3 Zwaartepunten 2023
Het onderzoek naar nieuwe materialen (zowel composiet als metaal) zal ook in 2023 worden voortgezet. Focus ligt
hierbij op het evalueren van duurzame materialen zoals bijvoorbeeld bio-composieten en efficient gebruik van materialen tijdens productie door bijvoorbeeld toepassen van 3-D printtechnieken.
Naast het onderzoek naar materialen zal ook onderzoek worden verricht naar nieuwe constructieconcepten en fabricagetechnologieën. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar nieuwe propellerconcepten, multi-functionele composieten en thermische analyse van composieten als input generator voor virtual manufacturing.
Tot slot wordt een aantal onderwerpen in verschillende GARTEUR groepen onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn innovatieve crashworthiness concepten en 3-D printen van aluminium.
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4.16 Structures Testing & Evaluation (AVTH)

Figuur 4.16.1 - Overzicht van het MechLab (mechanische materiaal beproevingen)

4.16.1 Doel en beoogde impact
Het testen en evalueren van materialen en constructies is strategisch onderdeel van zowel materiaalonderzoek, als
van certificatie van materialen en constructies binnen de lucht- en ruimtevaart. In beginstadia van ontwikkelingen binnen de lucht- en ruimtevaart, bezorgt dit (hoofd-) kennisgebied Nederland de mogelijkheden om de basisgegevens
van nieuwe materialen en validatie van eigen ontwerpmethodieken te ontsluiten.
In een verder gevorderd stadium van ontwikkeling bezorgt dit kennisgebied Nederland de mogelijkheden om materialen en constructies te valideren en te certificeren, opdat het daadwerkelijk in gebruik kan en mag worden genomen.
Met de kennisgebieden “Vliegtuigmateriaal- en schadeonderzoek” (AV.1.M) en “Testen van vliegtuigconstructies en materialen“ (AV.1.N) geeft NLR invulling aan de maatschappelijke behoefte naar efficiëntere en veiligere lucht- en
ruimtevaart, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor een eigen onafhankelijke realisatiemogelijkheid daartoe.
De projecten die in het kader van de kennisbasis van AVTH worden opgezet en uitgevoerd hebben impact op het vlak
van duurzaamheid van de luchtvaart en concurrentiekracht binnen de vliegtuigmaakindustrie en vliegtuig MRO-industrie. Om in de toekomst emissieloos te kunnen vliegen worden nieuwe “high tech high spec” materialen, gebruik van
vloeibare waterstof en automatisering van controles en inspecties cruciaal geacht. Het bepalen van de daadwerkelijke
eigenschappen van deze materialen en daarop gebaseerde constructies, met name bij de bijzondere omstandigheden
horende bij ultra lichtgewicht vliegen enerzijds en cryogene temperatuuromstandigheden anderzijds, is dus een noodzakelijke bouwsteen in het behalen van duurzaamheidsimpact. Het ondersteunt tevens de Nederlandse industrie en
heeft daarmee een positieve impact op de concurrentiekracht.
Bij het bepalen van de kwaliteit, c.q. de specificaties van constructies en materialen worden innovatieve meetmethodieken gebruikt, die ook in-situ tijdens fabricage dan wel bij operationeel gebruik ingezet kunnen worden. Hierbij is
vergaande automatisering en certificering van die methoden nodig om de kwaliteit en economische haalbaarheid te
borgen, opdat bovengenoemde impact ook daadwerkelijk gehaald kan worden in de maak- en MRO-industrie.

4.16.2 Hoofdlijn van het onderzoek
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 vanconstructies 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.
84

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

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. De eis om in 2050 emissieloos te kunnen vliegen legt de nadruk op
ultra licht gewicht constructies en gebruik van vloeibare waterstof. Het gebruik van vloeibare waterstof maakt het
ontwikkelen van diep cryogene (-263 °C) testmogelijkheden noodzakelijk.
Om de vliegtuigindustrie en de vliegtuiggebruikers hierbij optimaal te kunnen ondersteunen, evalueert NLR in het kennisgebied “Vliegtuigmaterialen” nieuwe constructiematerialen (metaal en composiet) en ontwikkelt 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 testen van nieuwe materialen bij extreem lage temperaturen voor opslag en transport van nieuwe, vaak
cryogene, energiedragers (LH2, LNG) of aanverwante stoffen (CO2)
• Het testen van materialen bij hoge temperaturen volgende uit de verbranding van energiedragers in
gasturbines
• 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 de kennisopbouw valt onder te verdelen in:
• Automatiseren, mechaniseren, robotiseren;
• Innoveren;
• Certificeren.
Automatiseren, mechaniseren, robotiseren:
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:
• Automatisering test procedures en modellering complexe test opstellingen, opdat uitvoering voorspelbaar en
reproduceerbaar wordt en mogelijk (semi-) automatisch kan geschieden. Traceerbaarheid en nauwkeurigheid
van de testresultaten zijn hiermee digitaal geborgd.
• Digitalisering van sensortechnieken, opdat geometrie en testrespons, snel en eenduidig in een
geautomatiseerd proces kunnen worden bepaald.
Innoveren:
Naast een goede basis kan vernieuwing en innovatie plaatsvinden door een andere aanpak, een andere techniek, misschien wel ander testresultaat om aan de achterliggende behoefte van de klant tegemoet te komen. Specifieke aandachtsgebieden die de komende jaren aan bod zullen komen zijn:
• Nieuwe NDO inspectietechnieken toepasbaarmaken voor de MRO- en maakindustrie, waardoor voorheen
nauwlijks te detecteren defecten opgespoord kunnen worden, danwel inspectietijden drastisch verminderen.
• Testgrenzen oprekken, zodat nieuwe, vaak gecombineerde, testmogelijkheden ontstaan, zoals testen in insitu verzadigde toestand onder hoge temperatuur of cryogeen testen van full scale test-applicaties.
Certificeren:
Doel is certificatie en rapportage efficiënter op elkaar af te stemmen. 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. Een specifiek aandachtsgebied welke de komende jaren aan
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bod zal komen is rapportage richting de certificerende instantie, waarbij de testdata dus zodanig gepresenteerd wordt
dat de rapportage tot certificatie leidt.

4.16.3 Zwaartepunten 2023
Binnen de twee kennisgebieden van AVTH zijn er 4 subkennisgebieden, ieder met zijn eigen zwaartepunt in 2023, te
weten: MSO+, NDO+, MechLab en FST.
MSO+
•
•
•
•

Update van de licht microscopie techniek.
Verkenning Spectroscopie technieken.
Restspanningen bepalen in laser shot pinned materialen.
Micro mechanische testmethodiek ontwikkeling.

NDO+
•
•
•

X-ray micro computer tomografie (microCT) verkennen.
Verkenning van ontwikkelingen van eddy current technologie voor defect herkenning (Eddy Lite).
Onderzoek naar nauwkeurigheid van fotogrammetrie bij gebruik van diverse (eenvoudige) camera’s.

MechLab:
• Uitbreiding van het workflow management system KE-Chain met dynamisch testwerk.
• Uitbreiding van UBM-DCB scheurgroei testwerk met dynamische belastingsmogelijkheden.
• Testen in H2: bepalen van wat de chemische invloed van waterstof op andere materialen of constructies is.
• KrackLab automatisering.
FST
•
•
•
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MCK modellering van gehele opstellingen, voor numerieke ondersteuning ontwerp en gebruik test setups.
Very Rough Order of Magnitude (VROM) kosten model ontwikkelen, om snel een onderbouwd een kosten
schatting te geven.
NextGen Visualisatie FST resultaten. Presentatie van resultaten tijdens de test, in het door de klant gewenste
format.
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4.17 Vertical Flight & Aeroacoustics (AVVA)

Figuur 4.17.1 - CAD model van CDR-status ATTILA windtunnel model.

4.17.1 Doel en beoogde impact
De afdeling AVVA streeft ernaar om de knowhow en kennis te vergaren en technologie te ontwikkelen om partijen in
de markt te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling en certificatie van helikopters, eVTOL, drones, tiltrotor en andere nieuwe vliegtuigconfiguraties en het introduceren hiervan in het luchtruim. Enerzijds gebeurt dit in het ontwikkelingstraject, waar AVVA ondersteuning biedt aan het bedrijfsleven met haar state-of-the-art simulatie tools, dronecentre, windtunnelfaciliteiten en testtechnieken. Anderzijds wordt de kennis over de luchtvaartuigen gebruikt om de
Nederlandse overheid en defensie te kunnen ondersteunen bij aanschaf en keuze van dergelijk nieuwe (onbemande)
luchtvaarttuigen, maar ook door te adviseren bij (nieuwe) regelgeving en compliance methoden. Met haar kennis en
kunde streeft AVVA er tevens naar om de logische partner van de DNW windtunnels te zijn om de gevestigde en opkomende luchtvaartindustrie de nieuwste windtunnel testtechnieken aan te kunnen bieden.

4.17.2 Hoofdlijn van het onderzoek
Nieuwe vliegtuigconfiguraties, inclusief compound helikopers, eVTOL en drones, brengen nieuwe uitdagingen met zich
mee op het gebied van windtunnel meettechnieken, modellering en simulatie, certificatie, en operaties.
Voor het testen van nieuwe vliegtuigconfiguraties, met sterk geïntegreerde voortstuwing is klassieke thrust-bookkeeping niet meer van toepassing en hiervoor zullen nieuwe methodes worden onderzocht en ontwikkeld. Akoestische
verwerkingstechnieken zullen verder worden ontwikkeld om bv. 3D bronlocatie mogelijk te maken, signaal-ruis verhouding te kunnen verhogen, schuiflaageffecten op metingen, zoals coherentieverlies, spectral broadening en refractie te reduceren. De toepassing van akoestisch transparante wanden als alternatief voor gesloten of open testsecties
zal verder worden ontwikkeld.
Een stromingsmeettechniek op basis van innovatieve stromingstraceerbelletjes (Helium Filled Soap Bubbles) zal geschikt gemaakt worden voor inzet op industriële schaal en volumes in de orde van 1 m3 te bemonsteren, essentieel
om complexe interacties tussen voorstuwingsystemen en casco voor nieuwe vliegtuig configuraties in kaart te
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brengen. De geluidsmechanismes en prestaties van multirotor systemen, karakteristiek voor bijvoorbeeld. distributed
electric propulsion (DEP) en drones zijn relatief onbekend. Basiskennis en ontwerprichtlijnen voor dergelijk systemen
zullen worden onderzocht en ontwikkeld. Bestaande prestatie, simulatie geluidsvoorspellingstools zullen worden uitgebreid en geactualiseerd voor nieuwe vliegtuigconfiguraties zoals tiltrotors en multirotor systemen.
Op het gebied van drones is de trend dat de technologie als wel de toepassingen zich verder professionaliseren. De
technische projecten worden in nauwe samenwerking met het progamma onbemand en autonoom uitgevoerd, om de
link te leggen met de implementatie en maatschappelijke acceptatie van onbemande en autonome luchtvaart. Er
wordt gestreefd naar een grotere vrijheid in opereren, met name het uitvoeren van vluchten Beyond Visual Line of
Sight (BVLOS). Voor de integratie in het luchtruim zijn twee technologieën essentieel, namelijk de mogelijkheid om
andere luchtvaartuigen te ontwijken met een piloot op afstand (Detect And Avoid, DAA) en de certificatie van drones
waarmee de luchtwaardigheid wordt gewaarborgd, noodzakelijk voor het vliegen boven bevolkt gebied. In de periode
2022- 2025 zal worden gewerkt aan de benodigde technologische ontwikkelingen om dit mogelijk te maken. Daarnaast kunnen twee trends worden geconstateerd. Ten eerste, sensorpakketten worden compacter, waardoor kleinere
drones complexe luchtvaartuigen worden die moeten worden geïntegreerd in het luchtruim. Hiervoor wordt gewerkt
aan de ontwikkeling van U-space om conflicten met bemande luchtvaart in het onderste gedeelte van het luchtruim te
voorkomen. Ten tweede zijn grotere drones met meer payload nodig voor het vervoer van goederen. Deze categorie
heeft specifieke karakteristieke eigenschappen waarvoor onderzoek en ontwikkeling zal worden uitgevoerd. Bovendien zal NLR met zijn kennis en kunde ondersteuning bieden aan de overheid om adequate regelgeving op dit gebied
op te stellen.
Modellering en simulatie speelt bij de ontwikkeling, certificatie en operaties van conventionele en innovatieve vliegtuigconfiguraties een toenemend belangrijke rol. Binnen de afdeling worden de bestaande tools en het gebruik hiervan, in een ontwikkeling, certificatie en operationele context, doorontwikkeld om in de toekomst zowel de industrie
als de overheid te kunnen blijven ondersteunen in relevante vraagstukken. De FLIGHTLAB simulatieomgeving wordt
hiertoe o.a. uitgebreid met in-/directe koppelingen naar ENSOLV (CFD), ROLLAC (propellergeluid), GSP (gasturbine simulatie), MASS (sizing van elektrische aandrijving), WEST (wapensysteem simulaties), en met missie analyse en sizing
subroutines afkomstig uit EMPRESS/SPEAR. Om de onderhoudsinspanning te minimaliseren is een aandachtspunt bij
deze ontwikkelingen de integratie van nieuwe en bestaande competenties met een enkel softwarepakket (FLIGHTLAB).

4.17.3 Zwaartepunten 2023
Binnen de kennisgebieden AV1G Vertical Flight Technology en AV1H Aero-akoestisch en experimenteel aerodynamisch onderzoek van AVVA zijn de zwaartepunten in 2023 als volgt:
Next-gen rotorcraft
De vertical lift industrie ziet een sterke ontwikkeling richting nieuwe geavanceerde vertical lift platformen, met name
voor militaire inzet. Dergelijke systemen bieden naast significante operationele voordelen ook nieuwe uitdagingen in
de modellering & simulatie ter ondersteuning van de evaluatie van prestaties, en de beantwoording van vragen met
betrekking tot effectieve inzet en onderhoud. Binnen het defensie programma FVL (Future Vertical Lift) worden in
2023 verscheidene toekomstige operationele scenarios van defensie geanalyseerd om vervolgens middels simulatie
van de vliegprestaties van de in ontwikkeling zijnde FVL concepten uitspraken te kunnen doen over de mate waarin de
platformen voldoen aan de behoeften. In het EU project ATTILA wordt er gewerkt aan de modellering & simulatie en
experimentele validatie van high-speed tiltrotor whirl flutter instabiliteit, het laatste middels een geavanceerd aeroelastische geschaald windtunneltestmodel dat in 2023 in de DNW LLF beproefd zal worden.
eVTOL
De eVTOL markt is i.v.m. de doorgaans exotische configuraties, beperkte endurance, en FBW besturing tijdens zowel
de ontwikkeling als de certificatie sterk afhankelijk van modellering & simulatie. Het in 2022 gestarte eVTOL Simulation Framework PPS met PAL-V beoogt de doorontwikkeling van bestaande kennis en tools gericht op de bekende
eVTOL archetypes. Kenmerkende onderdelen hiervan zijn de modellering van ducted fans en de integratie van een
sizing loop voor elektrische aandrijving.
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Certification by Simulation
De bewijsvoering voor de certificatie van luchtvaarttuigen is met de huidige standaarden grotendeels op experimentele demonstraties gebaseerd. In samenwerking met de industrie en EASA wordt er in het EU project RoCS gewerkt
aan guidance materiaal voor Certification by Simulation (CbS), initieel gericht op de certificatie van helikopters, met
als doel de tijds- en kostenintensieve (vlieg)testactiviteiten benodigd voor certificatie te beperken. Na publieke consultatie in 2022 zal de guidance in samenwerking met Leonardo Helicopters in de praktijk worden toegepast met ondersteuning van EASA testvliegers.
Geluidsemissievoorspellingen van supersone vliegtuigen
Om de geluidsemissie van nieuwe generatie supersone vliegtuigen te kunnen voorspellen wordt in het EU project SENECA door een groot aantal internationale partners gewerkt aan de aerodynamische en motor- en vluchtspecificaties
van deze nieuwe generatie vliegtuigen. In de Aeroacoustic Wind Tunnel - NLR AWT wordt een geschaald experiment
uitgevoerd om de invloed van verschillende configuraties op de jet noise te characteriseren. Samen met partners worden voorspellingsmodellen voor deze nieuwe generatie vliegtuigen verbeterd en worden geluidsemissievoorspellingen
uitgevoerd voor geoptimaliseerde vluchtpaden.
Belangrijkste kennisopbouw projecten in 2023:
• Defensie programma Future Vertical Lift
• EU project ATILLA
• PAL-V PPS eVTOL Simulation Framework
• EU project RoCS
• EU project ENODISE
• EU project ADACORSA
• EU project SENECA
• PPP Wind Climate
Er wordt samengewerkt met onder anderen: Leonardo Helicopters, RR, EASA, DLR, ONERA, DNW, RRD, POLIMI,
PhotonFirst, PAL-V, CU, DAMEN

89

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

5

Faciliteiten

In verband met het thema-overschrijdend karakter van het lange termijn Faciliteiten-onderzoek zijn de onderzoeksprogramma’s gekoppeld aan de faciliteitenclusters van NLR, te weten:
5.1. Air Traffic System-simulatoren;
5.2. Vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten;
5.3. Laboratoriumvliegtuigen;
5.4. Aerospace Systems-faciliteiten;
5.5. Prototypefabricage- en testfaciliteiten;
5.6. Aero- en engineering testfaciliteiten;
5.7. Windtunnels;
5.8. Dronecenter.
Deze 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.
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5.1

Air Traffic System-simulatoren

Figuur 5.1.1 – Nieuwe opstelling voor de pseudo pilots in de NARSIM ruimte.

5.1.1

Context en impact

Air Traffic System simulatoren simuleren een (deel van) het ATC systeem. Het doel van de simulaties is om enerzijds in
een veilige omgeving nieuwe concepten, tools of procedures uit te kunnen testen. Anderzijds kunnen met simulatoren
ook gecontroleerde omstandigheden gecreeerd worden waarin een bepaald aspect van het systeem onderzocht kan
worden. ATS simulatoren kunnen onderverdeeld worden in twee typen. 1) Real-time simulatoren en 2) fast-time simulatoren. Bij het eerste type verloopt de tijd net zo snel als in de echte wereld. Dit geeft bijvoorbeeld luchtverkeersleiders de mogelijkheid om onderdeel te zijn van de simulatie en zoveel mogelijk te kunnen werken als in de operationele omgeving, hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de werkbaarheid van een vernieuwing. Bij het tweede
type kan de tijd versneld worden waardoor bijvoorbeeld in beperkte tijd het gesimuleerde verkeer van een jaar verwerkt kan worden. Dit type simulatie wordt gebruikt om bijvoorbeeld de capaciteit van een stuk luchtruim te bepalen
en informatie te verzamelen over potentiële bottlenecks.

5.1.2

Omschrijving Faciliteiten

NLR beschikt over verschillende typen ATS simulatoren. Deze worden hieronder kort beschreven:
NARSIM radar en NARSIM tower
NLR's Air traffic management Real-time SIMulator (NARSIM) is een high fidelity human-in-the-loop simulator die
wordt gebruikt door onderzoekscentra, ANSP's en universiteiten. De NARSIM-software kan worden gebruikt in zowel
Radar-, Tower- als Remote Tower-simulaties voor conceptontwikkeling en -validatie én prototyping van nieuwe ATCsystemen. De sterke punten van NARSIM zijn de configureerbaarheid, de schaalbaarheid (van laptop tot zeer grootschalige simulaties met tientallen deelnemers), de zeer korte doorlooptijd voor aangevraagde wijzigingen en de mogelijkheid om te koppelen met systemen van derden. NARSIM heeft een bewezen staat van dienst en wordt gebruikt
door LVNL, LFV en COOPANS in SESAR validatiewerk en door LVNL voor controller training.
Traffic Manager (TMX)
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Traffic Manager (TMX) is door NLR ontwikkeld voor het onderzoeken van nieuwe ATM concepten en met name de
airborne systemen die daarbij een rol spelen. In de basis is TMX een luchtverkeerssimulator die verschillende soorten
luchtruim van kleinschalig tot wereldwijd kan simuleren. TMX heeft ook modellen voor het simuleren van het pilootgedrag en het luchtverkeersleidergedrag. TMX kan ingezet worden voor Fast-Time simulaties om grote aantallen van
scenario’s te simuleren en zo resultaten te genereren voor veel variaties van de experiment parameters.

5.1.3

Ontwikkeling 2023

De ATS simulatie-omgevingen zijn continu in ontwikkeling om te zorgen dat deze optimaal aansluiten bij de interfaces,
procedures en werkwijze uit de praktijk. Daarnaast worden voor specifieke projecten toevoegingen en uitbreidingen
gemaakt die vervolgens vast onderdeel worden van de omgevingen voor toekomstig gebruik.
NARSIM middleware ontwikkeling
De NARSIM middleware is in hoge mate verantwoordelijk voor de flexibele inzet van het NARSIM software platform
en de NARSIM faciliteit. Een voorbeeld hiervan is schaalbaarheid; van een eenvoudige enkele laptop (of zelfs tablet)
gebaseerde fast-time NARSIM simulatie tot real-time simulaties met meer dan 50+ computers/servers, 200+ applicaties, 50+ personen op diverse geografische locaties in 1 gecombineerde real-time simulatieomgeving.
Een nadeel van een zelf ontwikkelde middleware is dat het toch diverse ‘legacy’ ideeën bevat, voor nieuwe medewerkers een hoge kennis-drempel heeft om in detail met de middleware zelf te werken en niet mee-ontwikkelt met moderne programmeertalen en -concepten. Hierdoor kan geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van
nieuwe programmeertalen waar o.a. nieuwe medewerkers meer vertrouwd mee zijn. Andere voordelen van een
nieuwe middleware zijn:
• Kunnen accommoderen van de vraag naar grootschaliger simulaties.
• Gebruik van moderne programmeertalen, programmeerconcepten en alternatieve operating
systemen/platformen.
• Kennisborging door betrokkenheid van medewerkers die zijn ingestroomd ná de ontwikkeling van de huidige
middleware.
Traffic Manager (TMX)
De ontwikkelambities van TMX voor 2023 zullen draaien om de volgende zaken:
Automatisch genereren van validatierapportage om de gebruikservaring te verhogen.
Integreren environmental scoring functions om meer KPI’s te betrekken bij de simulaties.
Integreren route optimisation algorithms om de functionaliteit uit te breiden.
Transitie naar 64 bit implementatie om simulaties sneller te laten verlopen.
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5.2

Missiesimulatiefaciliteiten en battlelab

Figuur 5.2.1 - Een overzicht van de verschillende faciliteiten waarover NLR beschikt ten behoeve van onderzoek op het gebied van modelling
en simulatie voor missies en het Cerebro battlelab.

5.2.1

Context en impact

Simulaties zijn een nabootsing van (een deel van) de werkelijkheid en zijn binnen NLR essentieel voor verschillende
onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld: cockpitsystemen en -procedures, (militaire) operationele inzet, wapen- en sensorsystemen, simulatie databases, opleiden en training, operator performance, intelligente computer generated forces,
en wargaming. NLR beschikt over human-in-the-loop simulatiefaciliteiten voor zowel militair als civiel georiënteerd
onderzoek, welke uitgerust zijn met tools om objectieve data te leveren over de prestatie van het totale systeem, inclusief de menselijk operator. Met deze simulatiecapaciteiten draagt NLR bij aan de veiligheid van de luchtvaart, de
inzetgereedheid van de luchtmacht, en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

5.2.2

Omschrijving Faciliteiten

NLR beschikt over een Battlelab (Cerebro), de gevechtsvliegtuigsimulator Fighter Four Ship (F4S), de helikoptersimulator HPS, de UAV-grondstationsimulator MUST, de civiele cockpitsimulator APERO, de VR-simulator (Future Flight Simulator: FFS), een F-35 onderzoekssimulator (F-35 CDEF), en een generic flight simulator (verscheidene militaire vliegtuigtypes).
Daarnaast beschikt NLR over verschillende simulatie-tools waarmee simulatieactiviteiten en -onderzoek ondersteund
kan worden. Diverse software applicaties kunnen worden ingezet om Computer Generated Forces te genereren, zowel
zelf ontwikkelde software (bijvoorbeeld SCOTT) of commerciële software pakketten zoals VBS of VR-forces. NLR beschikt ook over diverse vliegsimulatiesoftware, alswel datavisualisatie programma’s voor het analyseren van simulatiedata en after action reviews. Tot slot, NLR beschikt over state-of-the-art hardware (zoals high-end VR-brillen) en software (zoals Unity) om zelf simulatieconcepten te ontwikkelen en mee te experimenteren.
De civiele flight simulator, de helikopter-simulator, en het UAV-grondstation kunnen verbonden worden met de ATCsimulatoren (NARSIM) en vormen samen daarmee een complete air-ground operations validatieketen ten behoeve
van onder andere Air Traffic Managment-vraagstukken en de integratie van (militaire) RPAS in het luchtruim. Daarnaast beschikt NLR over een VR-simulator met een motion-base waarmee de trainingsmogelijkheden van zulke relatief
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goedkope simulatoren onderzocht wordt. Tevens wordt deze simulator gebruikt voor onderzoek naar cybersickness
als gevolg van VR-technologieën in combinatie met een bewegingsplatform.
De missiesimulatiefaciliteiten worden gebruik voor Concept Development & Experimentation (CD&E) op gebied van
systemen (human-machine interface, operationele concepten, ‘opleiden, trainen en oefenen’, en certificatie), de zogeheten ‘missie-informatiecyclus’ bij militaire missies, en aircraft embedded simulation.
Het NLR battlelab in aanbouw is een geïntegreerde onderzoeksomgeving waarin verschillende tactische en operationele elementen beproeft kunnen worden op een grotere schaal. Daarmee faciliteert NLR toegepast onderzoek op het
gebied van Operationele Inzet van Wapensystemen, Elektronische Oorlogsvoering, ontwikkelen van trainingsconcepten, en CD&E.

5.2.3

Ontwikkeling 2023

Vanuit dit faciliteitencluster wordt een groot scala aan simulatiefaciliteiten beheerd en ingezet bij allerlei projecten
van NLR. In 2023 zal kennis worden opgedaan met als doel de faciliteiten relevant en inzetbaar te houden en maken
voor in toekomstige onderzoeksprojecten. Daartoe wordt een toekomstbestendige architectuur bepaald en worden
recente technologische ontwikkelingen bestudeerd op hun toegevoegde waarde voor de faciliteiten. Daarbij valt te
denken aan tooling voor dreigingsomgevingen en de ontwikkeling van geavanceerde sensorsimulatie. Ook wordt ervoor gezorgd dat het opzetten van een simulatieomgeving voor een CD&E-experiment, waarin één of meerdere faciliteiten worden gekoppeld, snel en flexibel gedaan kan worden middels een dashboard.
De ontwikkeling van Cerebro zal in een nieuwe fase terecht komen waarmee de battlelab-omgeving aanzienlijk zal
worden uitgebreid. Daarmee zal deze inzetbaar worden voor eigen NLR onderzoek en om CLSK te ondersteunen met
conceptuele studies op tactisch en operationeel niveau. Daarnaast zal de CDEF in 2023 worden doorontwikkeld om de
onderzoekscapaciteiten verder te uit te breiden.
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5.3

Laboratoriumvliegtuigen

Figuur 5.3.1 - De laboratoriumvliegtuigen van NLR in de hangaar op Rotterdam Airport, links de Cessna Citation II en rechts de Pipistrel Velis Electro.

5.3.1

Context en impact

De laboratoriavliegtuigen zijn essentieel om nieuwe vliegprocedures en technologieën te testen.Daarnaast wordt de
Citation intensief gebruikt voor het uitvoeren van diverse metingen, zoals frequentiegebruik, nauwkeurigheid van landings- en navigatieapparatuur en air data.

5.3.2

Omschrijving Faciliteiten

De Citation is geschikt voor het uitvoeren van meetvluchten, het toetsen van vliegprocedures en als platform om
nieuwe systemen te testen.
De Pipistrel is het eerste en tot nu toe enige, gecertificeerde, volledig elektrisch aangedreven vliegtuig. Het is daarmee
een interessant platform om onderzoek te doen naar alle aspecten van elektrisch vliegen, zowel de technische, operationele als de menselijke effecten.

5.3.3

Ontwikkeling 2023

In 2023 wordt verder onderzoek gedaan naar de functionaliteit die nodig is om het inzetgebied van de Citation breed
te houden. Hierbij zullen inzetgebieden zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en samenwerking bemand-onbemand, alsmede de mogelijkheid voor inbouw nieuwe instrumenten en (militaire) apparatuur de revue passeren. Output van dit
werk is een plan met betrekking tot de te ontwikkelen functionaliteit. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen
dat de Citation een verouderd type vliegtuig is en dus als labaratoriumvliegtuig een verwachte levensduur heeft van 5
tot 7 jaar. Daarom wordt in 2023 ook een onderzoek gestart naar de mogelijke opvolger van de Citation.
De Pipistrel wordt in 2023 geschikt gemaakt voor metingen aan het vliegtuig en aan een eventuele proefpersoon.
Daarnaast kunnen ontwikkelingen gestart worden m.b.t. het verbeteren van de inzetbaarheid van elektrisch aangedreven vliegtuigen. Tenslotte moet aandacht besteed worden aan het op termijn uitrusten van de Pipistrel met alternatieve stroomvoorziening.
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5.4

Aerospace Systems Faciliteiten

Figuur 5.4.1 - THETA: Testing of Hydrogen Electric Technology for Aviation met tank voor vloeibaar waterstof.

5.4.1

Context en impact

Vliegtuigen omvatten steeds grotere hoeveelheden avionica, voor alle soorten van toepassingen: navigatie, vliegtuigbesturing, standcontrole, regeling boordsystemen, keukenapparatuur, efficiënte voortstuwing, entertainment, etc.
Deze systemen, bestaande uit hardware en software, dienen te voldoen aan alle relevante eisen van luchtwaardigheid
en betrouwbaarheid. Dit vereist faciliteiten voor systeemontwikkeling, validatie en verificatie en test. Voor ruimtevaarttoepassingen is het aandeel van elektronische systemen nog veel groter.
Daarnaast is het in de context van Defensie belangrijk om te weten hoe de inzet van materieel in de praktijk verloopt
en hieraan in een gecontroleerde ruimte operationeel en experimenteel onderzoek te doen (Operations Research). Dit
vereist faciliteiten waarmee de experimenten veilig kunnen worden uitgevoerd.
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5.4.2

Omschrijving Faciliteiten

De Aerospace Systems faciliteitencluster bestaat uit vijf faciliteiten:
I.
Faciliteiten ten behoeve van vliegproeven en certificatie;
II.
Avionica-ontwikkelings- en omgevingstestfaciliteiten;
III.
Military Operations Research Facilities;
IV.
Faciliteiten voor EM technologie en antennes;
V.
Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie.
I. Faciliteiten ten behoeve van vliegproeven en certificatie
NLR ontwikkelt voor en in samenwerking met haar klanten vliegproefsystemen voor zowel militaire als civiele toepassing. Om op effectieve en efficiënte wijze vliegproefsystemen te realiseren die aan klanten- en andere eisen, zoals
luchtwaardigheidseisen, voldoen zijn ondersteunende gereedschappen en werkwijzen essentieel. Hiervoor zijn de volgende faciliteiten beschikbaar of moeten worden ontwikkeld:
1. Certificatie Management Applicatie (CMA)
CMA stelt de gebruiker (vooral NLR en DMO/Defensie) in staat om een geordend Certificatieproces uit te
voeren, waarbij onnodig kopieerwerk van bestaande certificatiestandaarden vermeden wordt. Diverse
rapportages kunnen worden gegenereerd die dienen als input voor het certificatieproces.
2. Drones
ASTC heeft verschillende grote drones in gebruik ten behoeve van onderzoek. Daarnaast zijn er twee
grondstations. Op dit moment hebben de Mugin 1AS en de OA-60 een brandstofmotor. De grondstations zijn
geschikt om in een simulatie omgeving training te kunnen verzorgen en BVLOS operaties te ondersteunen.
3. Flight Test Instrumentation (FTI)
Voor de uitvoering van metingen tijdens vliegproeven beschikt NLR over een uitgebreid FTI assortiment. Dit
bestaat bijvoorbeeld uit meet- en registratiesystemen voor vliegtuigen en grond systemen, verschillende
soorten sensoren en verder randapparatuur voor het testen van FTI systemen.
4. Dataverwerking (ADAPT)
Het eenduidig verwerken van flight (test) data is essentieel voor een gestroomlijnd proces van data analyse.
ADAPT is de faciliteit voor het verwerken van ruwe vluchtdata naar engineering units. Eenvoudig kunnen
aanpassen van de configuratie en flexibiliteit voor het uitbreiden nieuwe datastromen is hierbij van grote
toegevoegde waarden ten op zichte van commerciele gespecialiseerde pakketten.
Ook biedt ADAPT de mogelijkheid voor het definieren van dashboards voor het realtime monitoren van
vliegproefdata, zodat de flight test engineer direct kan bepalen of een testpunt aan de gestelde criteria
voldoet.
5. IFF grondstation
Defensie heeft de wens uitgesproken dat NLR zich ontwikkelt als een IFF Certifying body. Om dit mogelijk te
maken zal een IFF grondfaciliteit moeten worden gerealiseerd. Dit vraagt om een substantieele investering en
zal worden besproken met de stakeholders.
II. Avionica-ontwikkelings- en omgevingstestfaciliteiten
Deze faciliteiten omvatten diverse ontwikkelgereedschappen voor avionicasystemen, uiteenvallend in een categorie
omgevingstesten en een categorie research faciliteit.
De betreffende omgevingstestfaciliteiten zijn de volgende labs:
1. EMC-lab: bestendigheid tegen elektromagnetische straling
2. Vibration & Shock Test lab: bestendigheid tegen trillingen en schokken
3. Thermisch & Thermisch-Vacuum lab: thermische huishouding en vacuumbestendigheid
4. Faciliteit Instandhouding Meetapparatuur: kalibratie van benodigde meetapparatuur
De genoemde omgevingstestfaciliteiten worden up-to-date gehouden en verbeterd daar waar nodig om testen voor
eigen NLR-projecten dan wel voor klanten te kunnen uitvoeren.Met het oog op het kunnen ontwikkelen van certificeerbare avionische en elektronische apparatuur ligt het accent op de verdere inrichting en verbetering van stabiele
ontwikkelfaciliteiten en het afstemmen hiervan op de geldende ontwerpvoorschriften.
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In de categorie researchfaciliteiten ligt het accent op waterstof-gerelateerde activiteiten en het testen van thermisch
gedrag van o.a. bekabeling:
5. Faciliteit: “Testing of Hydrogen Electric Technology for Aviation ”
De ontwikkelingen in het onderzoek naar de energietransitie van fossiele brandstoffen naar herbruikbare
brandstoffen vragen om diverse demonstratie- en experimenteeromgevingen, verbandhoudend met
waterstoftoepassingen (gasvormig en vloeibaar) in luchtvaarttoepassingen. Daarnaast vinden ook
ontwikkelingen plaats in de faciliteiten voor het testen van fuel cells en de thermische huishouding.
6. Testfaciliteiten voor bekabeling
NLR heeft in opdracht van ESA een nieuw tool (SHARE) ontwikkeld voor het themisch ontwerpen van bekabeling voor ruimtevaarttoepassingen met het doel deze ter beschikking te stellen aan de industrie.
III. Military Operations Research Facilities
Om Defensie in de nabije toekomst te kunnen (blijven) ondersteunen bij operationele en verwervingsvraagstukken
wordt de komende jaren geïnvesteerd in de diverse militaire operations research faciliteiten. De instandhouding en
(door)ontwikkeling van de betreffende faciliteiten worden op hooflijnen voor de huidige strategieperiode vastgesteld,
maar kan worden bijgesteld indien noodzakelijk. Adviezen worden bij voorkeur onderbouwd met onderzoek dat gebaseerd is op meetdata uit veld- en/of laboratoriumtesten. De afdeling ASDO beschikt over een scala aan militaire operations research faciliteiten:
• Electronic Countermeasure Test Facility (ETF)
Een outdoor testfaciliteit waarmee de eigenschappen en effectiviteit van radar zelfbeschermingsmiddelen (bijv.
chaff en/of RF jammers) aan boord van (lucht)platformen kunnen worden gemeten en geëvalueerd, met behulp
van een geïnstrumenteerde Flycatcher Search & Track radar.
• Seeker Test Facility (STF)
Een outdoor testfaciliteit waarmee de eigenschappen en effectiviteit van elektro-optische
zelfbeschermingsmiddelen (bijv. flares en laser jammers) aan boord van (lucht)platformen kunnen worden
gemeten en geëvalueerd, met behulp van geïnstrumenteerde dreigingssystemen.
• Directed Infra-Red Counter Measure (DIRCM) test faciliteit
Een indoor tesfaciliteit waarmee de effecten van in-band laserlicht op het gedrag van de tracking mechanismes
van een elektro-optische (dreigings)doelzoekkop kan worden gemeten en geëvalueerd. Deze meetdata wordt
tevens gebruikt om modellen te valideren en om (operationele) IR jamming codes te valideren.
• Missile Warning System Test Faciliteit (MTF)
Een outdoor testfaciliteit waarmee de eigenschappen en effectiviteit van Missile Warning Systems (MWS) aan
boord van (lucht)platformen kunnen worden bepaald via stimulatie of in de nabijheid van afgevuurde
(dreigings)systemen. Resultaten worden o.a. vertaald naar testcondities t.b.v. van evaluatie & validatie van MWS
software uploads in de MLTF.
• MWS Laboratorium Test Faciliteit (MLTF)
Een indoor testfaciliteit waarmee MWS en Hostile Fire Indication (HFI) systemen worden gekarakteriseerd en
prestaties in bepaalde condities worden bepaald.
• High Energy Laser (HEL) laboratorium
Een indoor testfaciliteit waarmee onderzoek wordt verricht naar schade-effecten op diverse wapensystemen,
platformen, sensoren en materialen (zoals drones, missiles, compositen en keramische materialen) en
bijbehorende reflecties en mogelijke HEL tegenmaatregelen. Deze meetdata wordt tevens gebruikt om modellen
te valideren.
• Digital Electronic Attack test Facility (DEAF)
Een indoor en outdoor testfaciliteit waarmee aan (lucht)wapensysteem gebonden EW technieken op het gebied
van surveillance, countermeasures en Electronic Attack (EA) kunnen worden geëmuleerd en geëvalueerd, zowel
in het laboratorium, in het veld en in de lucht (surrogaat jammer). DEAF voorziet tevens in de rol van surrogaat
radar dreiging.
• NLR Battlelab Cerebro (onder beheer van AOTS)
Een simulatieomgeving met Live Virtual Constructive (LVC) elementen die de mogelijkheid biedt om vraagstukken
op het gebied van Concept Development & Evaluation (CD&E) te evalueren, zowel op tactisch als operationeel
niveau. Cerebro is een samenwerking van verschillende afdelingen en er wordt vanuit verschillende
onderzoeksprojecten aan bijgedragen. Cerebro is modulair van opzet en kan gekoppeld worden aan
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simulatieomgevingen van andere gebruikers, zoals Defensie, (buitenlandse) onderzoeksinstituten, bedrijven en
civiele veiligheidsinstanties.
IV. Faciliteiten voor EM technologie en antennes
Voor het uitvoeren van stralingsdiagrammetingen heeft NLR de beschikking over een outdoor far field Antenna Test
Range. Deze faciliteit kan worden gebruikt voor het metingen aan opbouw-antennes en aan geïntegreerde antennes.
De ATR wordt ook gebruikt voor metingen aan radomes (radar domes). De ATR is met name geschikt voor grote en
zware testobjecten. Voor de antennemetingen wordt gebruik gemaakt van een Vector Network Analyzer (Agilent
E8363B) voor metingen tot 40 GHz.
NLR beschikt over een afgeschermde anechoïsche kamer ) met buitenafmetingen 11.4 x 6.45 x 5.48 m (L x B x H). Deze
ruimte is voorzien van absorbers en ferriettegels om reflecties te verminderen. Deze absorbers en tegels kunnen desgewenst ook op de vloer van de ruimte worden aangebracht. De ruimte wordt gebruikt worden het doen van EMCmetingen en voor het doen van antenne-metingen. Voor antennemetingen is een kleine zeer nauwkeurige positioner
beschikbaar. Voor het verrichten van metingen aan apparatuur met een GNSS ontvanger is in deze ruimte een GNSS
repeater aanwezig. Ook kan gebruik worden gemaakt van een GNSS simulator (voor signalen van GPS/Galileo constellaties).
Verder beschikt NLR over een RF lab voor diverse metingen aan apparatuur en materialen. Voor het karakteriseren
van materialen is een opstelling beschikbaar met twee reflector-antennes voor frequenties tussen 3 en 18 GHz. Ook is
een coaxiale opstelling beschikbaar voor het karakteriseren van materialen (0.1-20 GHz).
In het kader van een regeling voor ondersteuning van het MKB bouwt NLR ook kennis op op het gebied van een Compact Range antenne-meetfaciliteit. Een dergelijke indoor-faciliteit werkt met een reflector (spiegel) waardoor antennemetingen kunnen worden gedaan in het verre-veld in een kleine compact ruimte. NLR draagt bij aan het design van
een Compact Range op basis van algemene ontwerpregels en op basis van elektromagnetische simulaties.
Tevens ontwikkelt NLR op het terrein in Marknesse een faciliteit voor metingen met een Glide Path antenne van het
Instrument Landing System (ILS). Diverse afdelingen van NLR ondersteunen LVNL bij het inrichten en operationeel
houden van de ILS-installatie op Schiphol. Het Instrument Landing System is een belangrijk instrument om te kunnen
landen bij slecht-zicht condities. Het bestaat uit een Localizer antenne (LOC) voor horizontale guidance en een Glide
Path antenne (GP) voor verticale guidance. De afdeling ASTC is al jaren betrokken bij het uitvoeren van meetvluchten
voor kalibratie van de ILS-systemen. De afdelingen ASEQ en AOAP ondersteunen LVNL al vele jaren bij onderzoek naar
interferentie op het ILS systeem, het toepassen van nieuwe antenne-technieken en het reduceren van meetvluchten
en kalibraties op de grond. De projecten waarvoor NLR deze GP-antenne zou willen inzetten zijn o.a.:
1. Ontwikkeling van een drone met ILS-ontvanger en -antenne voor het kalibreren van de ILS-installaties op
Schiphol. D.m.v. een drone kunnen de kalibraties sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het testen van de
drone kan niet in een operationele omgeving zoals Schiphol gebeuren. Het NLR-terrein in Marknesse is daar
wel geschikt voor.
2. Ontwikkeling van een permanent meetsysteem ter vervanging van de huidige kalibraties op de grond op
Schiphol. Wanneer minder kalibraties op de baan moeten worden uitgevoerd is de beschikbaarheid van de
baan voor het vliegverkeer groter. Ook kunnen afwijkingen eerder worden geconstateerd. Vanwege het
moeten plaatsen van een extra mast is een proefsysteem moeilijk te installeren op Schiphol. Dit zou wel goed
kunnen op het NLR-terrein in Marknesse. Het doel is om de variatie in het GP-signaal te monitoren over
meerdere seizoenen zodat de invloed van de bodemgesteldheid en eventuele neerslag onderzocht kan
worden.
3. Afhankelijk van de locatie kan de GP-mast eventueel ook gebruikt worden voor ILS-landingen met
onbemande vliegtuigen.
Als zodanig heeft deze toekomstige faciliteit dus een relatie met het programma Onbemand & Autonoom (OA) en de
activiteiten van de afdelingen ASTC, AOAP, AOFO en ASEQ.
V. Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie

99

NLR MEMORANDUM DIAD-2022-002

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.\
VI. Faciliteit voor raketmotortesten
NLR investeert in het weer in gebruiknemen van een bestaande raketmotortestbunker. Aanleiding is de behoefte van
meerdere Nederlandse bedrijven om laagdrempelig en dichtbij kleinere raketmotoren te testen. De mogelijkheden
voor deze bedrijven in Nederland en nabije omgeving zijn zeer beperkt. In 2022 heeft NLR de benodigde omgevingsvergunning gekregen, waarmee de weg nu vrij is om de bunker daadwerkelijk voor raketmotortesten weer in gebruik
te nemen. Behalve dat dit een veilige testomgeving biedt voor klanten en studenten teams, geeft dit NLR ook de mogelijkheid om zich te verdiepen in raket motor technologie en samenwerkingen aan te gaan met klanten om doelgericht een ontwikkeling op dit vlak in gang te zetten. Naast raketmotortesten is de bunker ook geschikt voor andere
testdoeleinden waarbij mogelijk een explosieve kracht kan ontstaan, te denken aan het testen van hoge druk pijpen
en waterstofsystemen.

5.4.3

Ontwikkeling 2023

De ontwikkeling voor 2023 van de Aerospace Systems faciliteitencluster faciliteiten wordt als volgt omschreven:
I. Faciliteiten ten behoeve van vliegproeven en certificatie
1. Certificatie Management Applicatie (CMA)
In 2023 wordt de online verzien van CMA2020 verder doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe
functionaliteit.
2. Drones
In 2023 wordt de Mugin uitgerust met een elektrische aandrijving. De grondstations worden
geoptimaliseerd voor het ondersteunen van BVLOS operaties.
3. Flight Test Instrumentation (FTI)
Het up-to-date houden van het FTI assortiment. Daarnaast zal de focus liggen op de verdere ontwikkeling
en uitbreiding van smart en non-intrusive meetoplossingen.
4. Dataverwerking (ADAPT)
De focus voor ADAPT ligt komend jaar op het breder uitrollen van ADAPT binnen NLR en Kantoor Test
Vliegen van de luchtmacht. Het doel is ADAPT te gebruiken binnen alle projecten waarbij gebruik gemaakt
worden van vluchtdata.
5. IFF grondstation
Het plan om een IFF grondfaciliteit te realiseren zal worden uitgewerkt.

II. Avionica-ontwikkelings- en omgevingstestfaciliteiten;
In de omgevingstestfaciliteiten en het kalibratielab krijgen de volgende onderwerpen in 2023 specifieke aandacht:
1. EMC-lab
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Opbouw van de Reverberation Chamber testopstelling, met de mogelijkheid voor de uitvoering van hoge veldsterkte immuniteitstesten t.b.v. civiele en militaire luchtvaarttoepassingen naast toepassing van de faciliteit
voor emissiemetingen verder te ontwikkelen.
2. Vibration & Shock Test lab
Uitbreiding van de capabilities met val-schoktesten (incl. val-schoktafel met instrumentatie).
3. Thermisch & Thermisch-Vacuüm lab
Deze 2 faciliteiten zijn recentelijk nieuw aangeschaft (thermische kamer) en gemoderniseerd (thermisch-vacuum kamer), zodat hier voor 2023 geen specifieke nieuwe ontwikkelingen in worden voorzien.
4. Faciliteit Instandhouding Meetapparatuur
Berekening van de meetonzekerheden met de nieuwe kalibratiesoftware t.b.v. de claim in de ISO-17015
scope, kalibratie van (meet)apparatuur voor grote stromen (20 A tot 150 A) waar meetmethodes en onzekerheidsberekeningen ontwikkeld voor moeten worden zodat dit (onder accreditatie) gekalibreerd kan worden,
en uitbreiding scope van de ISO-17025 accreditatie met temperatuurkalibraties. Gezien de vele thermische
opstellingen in zowel ASEQ als diverse andere afdelingen binnen NLR waar gemeten wordt aan de temperatuur, is het FIM-lab bezig met het onderzoek naar het verrichten van temperatuurkalibraties aan temperatuursensoren.
5. Faciliteit “Testing of Hydrogen Electric Technology for Aviation ”
In samenwerking met de industrie worden de onderzoeksmogelijkheden van de huidige test faciliteit THETA
uitgebreid om bijvoorbeeld karakteristieken van brandstofcellen beter te kunnen bepalen. Daarnaast wordt de
infrastructuur bij NLR uitgebreid om met vloeibaar waterstof die ingezet wordt bij demonstratievluchten met
drones en bij materiaalonderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar een test faciliteit waarmee de omgevingscondities voor waterstofsystemen voor de luchtvaart op vlieghoogte nagebootst kan worden.
6. Testfaciliteiten voor bekabeling
NLR heeft in opdracht van ESA een nieuw tool (SHARE) ontwikkeld voor het themisch ontwerpen van bekabeling voor ruimtevaarttoepassingen met het doel deze ter beschikking te stellen aan de industrie . Om de drempel voor het gebruik van SHARE te verlagen voor evaluaties wordt er in 2023 gewerkt van een online trail versie. Verder wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de TDM voor luchtvaarttoepassingen.
7. TMS faciliteiten
In samenwerking met de Nederlandse (Aeronamic, Unified) en Europese (Honeywell, Liebherr, Airbus, Pipistrel) industrie wordt er kennis opgebouwd en worden er testopstellingen gebouwd van het Thermal Management Systeem (TMS) van hybride en elektrische vliegtuigen. Uiteindelijk doel is een TMS thermal bird om
nieuwe thermische subsystemen te kunnen testen en TMS modellen te valideren.
Deze faciliteit zal grotendeels in LiT en Clean Aviation projecten (2023-2025) worden gerealiseerd en gebruikt
worden voor het valideren en kwalificeren van Nederlandse TMS subsystemen en componenten (compressoren, H2 conditioingssystemen en 2- MPL’s).
Een goed TMS model en een thermal bird test bed van de Europese HER, SMR en cryogene vliegtuigconcepten
geeft de Nederlandse luchtvaartsector een voorsprong en maakt de Nederlandse industrie een waardevolle
partner voor Airbus, Leonardo en voor tier1 TMS ontwerpers als Honeywell en Liebherr.
III. Military Operations Research Facilities;
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het ontwikkelen en moderniseren van militaire operations research faciliteiten,
zoals de Digital Electronic Attack test Facility (DEAF) en het High Energy Laser (HEL) laboratorium, waarmee aan Defensie de Korte Termijn (operationele) ondersteuning verleend wordt. Om Defensie in de nabije toekomst te kunnen
(blijven) ondersteunen bij operationele en verwervingsvragen wordt ook in 2023 en de komende jaren geïnvesteerd
in de diverse militaire operations research faciliteiten. Het betreft naast de DEAF en HEL faciliteiten ook de Directed
Infra-Red Countermeasure System (DIRCM) en Missile Warning Systems (MWS) testfaciliteiten (in het Optisch laboratorium), de Seeker Test Facility (STF) en de (vervanging) Electronic Countermeasure Test Facility (ETF). Daarnaast
worden er simulatieomgevingen in stand gehouden en (door)ontwikkeld, waarmee op diverse niveaus simulatie kan
worden verricht (tactisch, operationeel, LVC, CD&E, etc.), zoals het NLR Battlelab Cerebro.
IV. Faciliteiten voor EM technologie en antennes;
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In 2023 zal gewerkt worden aan een faciliteit voor metingen met een Glide Path antenne van het Instrument Landing System (ILS). Na selectie van een geschikte locatie op het NLR-terrrein in Marknesse zal een fundering aangebracht worden, een behuizing voor de ILS-GP zender worden aangeschaft en geïnstalleerd, en zal de bekabeling
wordt aangebracht. Daarna zal in samenwerking met LVNL de GP-zender worden afgeregeld.
Voor de bestaande antenne-meetfaciliteiten binnen (in de anechoische kamer) en buiten (op de Antenne Test
Range) zullen aanpassingen worden gemaakt aan de besturingssoftware voor de positioner en de meetapparatuur
om metingen voor lopende en toekomstige projecten mogelijk te maken. Tevens zal de besturingssoftware aangepast worden i.v.m. de geplande aanschaf van een nieuwe Vector Network Analyzer (VNA).
V. Faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie;
De faciliteiten voor navigatie, ISR en aardobservatie vergen in 2023 maar beperkte ontwikkeling. Door gebruik van
de faciliteiten voor kennisopbouw worden softwareconfiguraties wel ontwikkeld in samenhang met de kennisontwikkeling en praktijktesten daarbij. Verder worden de faciliteiten steeds meer aangesloten als deel van de ontwikkeling van Cerebro; specifiek de navigatie, ruimtevaart en ISR componenten daarin.
VI. Faciliteit voor raketmotortesten;
Voor de faciliteit voor raketmotortesten is in 2023 geen grote ontwikkeling voorzien. Het gebruik door externe opdrachtgevers en het faciliteren van studententeams zal in 2023 gaan uitbreiden. Daaruit zullen mogelijk doorontwikkelwensen naar voren komen. Verdere ontwikkeling van de faciliteit wordt daarom vanaf 2024 en verder voorzien.
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5.5

Prototypefabricage- en testfaciliteiten

Figuur 5.5.1 - NLR’s eerste opslag mogelijkheid voor LH2. Gezamenlijk ontworpen met CryoWorld.

5.5.1

Context en impact

Een belangrijk deel van de onderzoekswerkzaamheden van NLR omvat het in de praktijk aantonen, dat eigenschappen
en functionele kenmerken van constructies en systemen werken in praktische omstandigheden (TRL 6/7). Om dat te
realiseren zijn faciliteiten nodig, die in gecontroleerde omstandigheden de omgeving van de werkelijkheid afdoende
representeren, en de mogelijkheid bieden om die te onderzoeken. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn
productie omgevingen (bijv. bouw van composietproducten) en vlucht- en belastingsomstandigheden (bijv. een vliegtuig in de kruisvlucht met aerodynamische belastingen en bijbehorende temperatuuromstandigheden).
Vervolgens zijn dezelfde faciliteiten ook inzetbaar voor klanten. Hetzij voor hun onderzoek, dan wel ter validatie van
hun producten. Door op deze “twee benen” te staan, eigen onderzoek ontwikkeling enerzijds en commercieel testwerk anderzijds, behoudt NLR het contact met de markt, terwijl het op basis van kennis interresant is en blijft 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.

5.5.2

Omschrijving Faciliteiten

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 moge-
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lijkheden 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.

5.5.3

Ontwikkeling 2023

In 2023 zijn de ontwikkelingen met name op het gebied van de testfaciliteit voor constructies en materialen. Dit vanwege budgetrestricties bij de fabicage faciliteit.
De ontwikkeling van (diep cryogene) waterstof toepassingen zorgt voor tal van faciliteitsontwikkelingen. Gerangschikt
naar subkennisgebied binnen AVTH zijn dat:
MechLab: beproevingsapparatuur ontwikkeling voor testen ter bepaling van mechanische eigenschappen bij 20 K.
MSO+: beproevingsapparatuur ontwikkeling voor expositie onder druk van stikstof, kooldioxide en waterstof. Ontwikkeling permeabiliteitstesten vinden bij ASEQ plaats.
FST: ontwikkeling testmogelijkheden voor grotere vloeibaar waterstof houdende constructies. Denk aan het “sloshen”
of impacten van LH2 tanks met een inhoud van 1m3 LH2.
De vraag naar beter en goedkopere onderhoudsmogelijkheden leidt naar ontwikkelingen bij het subkennsigebied
NDO+: Verdieping in aanvullende inspectietechnieken naast 3D Structured light, thermografie en shearografie. Klemtoon in 2023 ligt op apparatuurontwikkeling (evt. aanschaf) van, hoog resolutie thermografie, laser utrasonics en eddy
current array.
Daarnaast is er waar mogelijk aandacht voor continuering van bestaande apparatuur verbeteringen.
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5.6

Aero- en engineering testfaciliteiten

Figuur 5.6.1 - De draadvonkmachine waarmee het verspanende machinepark recent is uitgebreid.

5.6.1

Context en impact

FASET: Faciliteit voor Aerodynamische, Structuurmechanische en Elektromagnetische Toepassingen (FASET): een high
performance computercluster met toepassingen voor accurate simulatie van onder andere computational fluid dynamics, computational aero-acoustics, aero-elasticiteit, en elektromagnetisme. De FASET stelt NLR in staat om zeer complexe berekeningen uit te voeren op het gebied van deze onderwepen. Die berekeningen dragen bij aan het opbouwen van platformkennis en het valideren van nieuwe vliegtuigconfiguraties, die op relevante wijze ingezet kan worden
voor klanten in de industrie en binnen internationaal onderzoek.
Advanced Mechanical Manufacturing Facility: Met de kennis die in deze faciliteiten wordt opgedaan, en ondersteund
door o.a. complexe berekeningen, kan NLR haar klanten helpen in het efficiënter en effectiever afhandelen van haar
eigen processen. 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.

5.6.2

Omschrijving Faciliteiten

FASET: De FASET is een high performance computercluster bestaande uit drie geïntegreerde servers. In totaal bevat
het systeem 2124 cores verspreid over drie servers.
Advanced Mechanical Manufacturing Facility: De faciliteiten ten behoeve van het maken van mechanische constructies en het aanbrengen van meetsensoren worden regelmatig aangepast aan de behoefte vanuit de
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onderzoeksvragen. Het gaat hier onder anderen om het vervangen van bewerkingsmachines en/of wijzigingen in de
aansturing van deze machines. Een recente uitbreiding van het machinepark is de installatie van een draadvonkmachine voor metaalsnijden. Met deze computergestuurde machine kunnen complexe geometriën op een zeer nauwkeurige manier in metaal worden aangemaakt. Het proces laat zich het beste omschrijven als een elektrische figuurzaag; via een spanningsvoerende dunne messing draad vindt er vonkoverslag plaats, waardoor het te bewerken materiaal middels vonkerosie de gewenste vorm krijgt.

5.6.3

Ontwikkeling 2023

FASET: Op dit moment bestaat de FASET uit drie verschillende rekenservers, van drie verschillende leveranciers en
verschillende onderhoudscontracten. Dit maakt het systeem onnodig complex en heeft in het verleden geleid tot onnodige uitval. In 2022 is samen met de ondersteunende diensten, die het technisch beheer van de FASET uitvoeren,
een start gemaakt met een toekomstplan hiervoor. Het terugbrengen van de complexiteit is één van de elementen
hierin. In 2023 zal dit verder uitgewerkt worden. Hier wordt ook naar andere architecturen gekeken die de snelheid en
efficiëntie van het systeem moeten vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan de inzet van GPU’s of ARM CPU’s.
Advanced Mechanical Manufacturing Facility: 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. Wijzigingen in de
gebruikte apparatuur worden vervolgens door middel van investeringsaanvragen voorgedragen.
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5.7

Windtunnels

Figuur 5.7.1 - NLR-AWT (Aeroacoustic Wind Tunnel)

5.7.1

Context en impact

De Aeroacoustic Wind Tunnel (NLR-AWT) en Flow Duct Facility (NLR-FDF) dragen bij aan onderzoek naar de oorsprong
van aero-akoestisch geluid en naar geluidsreducerende technieken om vliegtuigen stiller te maken. Het onderzoek
wordt uitgevoerd tijdens de vroege ontwikkelingsfase (lage TRL) of ter verbetering van bestaande systemen. Ook ontwikkelen we geavanceerde meetmethoden voor het lokaliseren en kwantificeren van geluidsbronnen. We brengen
kwalitatieve en kwantitatieve complexe luchtstromen in kaart met verschillende stromingsmeettechnieken zoals deeltjes visualisatie (PIV) met Helium Filled Soap Bubbles en hotwire metingen. De NLR-AWT en NLR-FDF worden ingezet
om vliegtuigfabrikanten en hun toeleveranciers, exploitanten van windtunnels, MKB, industrie in andere transportsectoren zoals automobiel, spoor en maritiem te bedienen.
Naast de hierboven genoemde windtunnels neemt NLR deel in de windtunnels van DNW en ETW. 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) en faciliteiten die DNW een
technologische voorsprong geven ten opzichte van haar internationale concurrenten. Door de koppeling met DNW
kunnen technologiën, ontwikkeld binnen NLR, getest worden en worden OEM’s vroegtijdig in hun ontwikkelingscyclus
naar Nederland gehaald.

5.7.2

Omschrijving Faciliteiten

NLR-AWT
De tunnel bestaat uit een gesloten circuit dat uitkomt in de akoestische kamer, de ‘anechoïsche kamer’. Deze kamer is
volledig bedekt met schuimrubberen wiggen die meer dan 99 procent van het geluid boven de lagere bastonen (200
Hz) absorberen. Typisch worden geschaalde modellen getest in de windtunnel, maar ook componenten op ware
grootte kunnen worden getest. Uitgevoerde projecten omvatten tests voor de ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken en geluid van landingsgestellen, autospiegels en propellors in de open jet, evenals aerodynamische tests,
waaronder sondekalibraties een aerodynamische weerstandsmetingen in het gesloten testgedeelte.
De NLR-AWT kan worden gebruikt voor aero-akoestische en aerodynamische experimenten. Instrumentatie en testapparatuur is aanwezig. Voorbeelden zijn:
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•
•
•
•
•

Verschillende soorten microfoons, een microfoonarray voor bronlocalisatie en variabele drukmeetsystemen.
Verschillende dynamische acquisitiesystemen (tot 200 kHz) voor akoestische of andere instabiele metingen
Lasers en hogesnelheids- en dubbele frame camera's voor stromingsvisualisatietechnieken
Een balans voor het meten van aerodynamische krachten
Hotwire apperatuur voor het meten van turbulentieniveaus

NLR-FDF
De faciliteit is een windtunnel met een gesloten circuit met een testgedeelte van 0,15 x 0,3 m (b x h), die de gazing
flow kan simuleren. De tunnel wordt voornamelijk gebruikt voor het meten en karakteriseren van geluidsabsorpberende materialen. Metingen van insertieverlies van geluidsabsopberende materialen tot Mach-getallen van 0,8 zijn
mogelijk in deze faciliteit.
De NLR-FDF kan worden gebruikt voor aero-akoestische en aerodynamische experimenten. Instrumentatie en testapparatuur is beschikbaar. Voorbeelden zijn:
• Geschikt voor het meten van geluidsabsorptie (bijvoorbeeld liners), insertieverlies en kleinschalige
aerodynamische metingen bij hoge snelheden.
• Er is een breed scala aan luidsprekers beschikbaar voor het genereren van geluid, een hoge amplitude en een
breed frequentiebereik van 200 tot 6000 Hz.
• Er zijn verschillende soorten microfoons en drukmeetsystemen beschikbaar
• Er zijn verschillende dynamische acquisitiesystemen (tot 200 kHz) beschikbaar voor akoestische of andere
onstabiele metingen.
• Lasers en hogesnelheidscamera's zijn beschikbaar voor stromingsvisualisatietechnieken.
• Grenslagen kunnen worden gemeten met behulp van grenslaag probes.
• De aerodynamische en earokoestische dynamica kan worden gevisualiseerd met behulp van deeltjes
visualisatie (PIV).

5.7.3

Ontwikkeling 2023

In 2023 zijn de ontwikkelingen en de inzet van de AWT en de FDF gericht op geluidsreducerende technieken om vliegtuigen stiller te maken en reductie van materialen en vormen.
AWT: De PIV stromingsvisualisatie technieken voor de AWT worden uitgebreid. De belichtingsmethodiek voor volumetrische belichting wordt uitgebreid door middel van LED belichting of gesplitste laser bundels. Ook de toepassing van
simultane meerdere camera kijkhoeken voor PIV metingen wordt onderzocht om shaduwvorming rondom een model
te voorkomen. Verder wordt een Helium Filled Soap Bubble (HFSB) generatoren rake ontwikkeld voor in de suskamer
van de AWT.
Er is een trend van een groeiend aantal metingen op het gebied van propellors en drones in de AWT. Het plan voor
2023 is om een propellor test bench te ontwikkelen om deze metingen op een standaard efficiëntere wijze te kunnen
uitvoeren.
FDF: Het afgelopen jaar zijn meetmethodieken voor stromingsvisualisatie aan liners door middel van PIV uitgevoerd.
Deze wordt verder uitgebouwd. De karakterisatie van grenslagen over de liners wordt traditioneel uitgevoerd met
grenslaag pitot metingen. Met behulp van hotwire probes kunnen metingen dichter aan de wand worden verkregen
en kunnen grenslaag fluctuaties in kaart worden gebracht. De karakterisatie van liner drag in de FDF staat in de kinderschoenen, verdere ontwikkeling hiervan kunnen deze zeer relevante metingen op een hoger niveau tillen.
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5.8

Dronecenter

Figuur 5.8.1 - De landingsbaan en het gebouw van NLR dronecentrum op een vroege winterochtend.

5.8.1

Context en impact

NLR doet onderzoek naar nieuwe operationele procedures en toepassingen voor onbemande luchtvaart en ontwikkelt
onbemande luchtvaartuigen ten behoeve van onderzoeksprogramma’s. Hieronder vallen ook grote toestellen en toestellen met een experimenteel karakter.

5.8.2

Omschrijving Faciliteiten

Het NLR Drone Centre is gevestigd in gebouw 60 in Marknesse en heeft zowel kantoorruimte, vergaderzalen als een
uitgebreide werkplaats. Buiten het gebouw is een veilige opslagruimte voor accu’s en brandstof. Het gebouw biedt
tevens kantoor en/of werkruimte aan projectpartners of anderen die het dronecentrum gebruiken voor vliegproeven.
Vanuit het gebouw is direct toegang tot het daarnaast gelegen grondgebied van het dronecentrum. Het is een onbebouwd grasland met voldoende ruimte om helikopters en multicopters in te zetten. In het grasland ligt een 320 m
lange landingsbaan van asfalt die de inzet van (grote) fixed wing toestellen mogelijk maakt.
Het luchtruim rond het NLR dronecentrum is in de luchtvaart bekend als ‘EHR66 (NLR RPAS testcentrum low)‘ dit is
een luchtruim dat tijdens daglichtperiode op werkdagen gesloten is voor ander luchtvaart gebruikers en op andere
tijden gesloten kan worden. Het luchtruim strekt zich ver buiten de hekken van het NLR terrein en loopt tot een
hoogte van 1500 ft (ca 450 m), daarboven, tot 3500 ft is een groter gebied ‘TGB NLR High’ te reserveren als vliegproeven dat nodig maken. In de meeste gevallen kan worden volstaan met de EHR66. Doordat zowel op de grond als in de
lucht geen andere gebruikers aanwezig zijn, is het mogelijk veilig vluchten uit te voeren met een experimenteel karakter. Daarnaast is het daardoor administratief veel eenvoudiger om zo’n vlucht uit te voeren. Zowel beschikbaar
grondgebied als luchtruim zijn van essentieel belang om vliegproeven en daarmee onderzoek uit te voeren.
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5.8.3

Ontwikkeling 2023

De ontwikkelingen van het Drone Centre richten zich in 2023 op het doorontwikkelen van de slimme stad door eventuele aanvullende containerplaatsingen, het afronden van de verbouwing voor een campus mogelijkheid en het verbeteren van een demonstratie locatie door het creeren van een dakterras met uitzicht op het operationele gebied. Daarnaast wordt dit gekoppeld aan de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) ontwikkelingen die NLR onder andere samen met DNW, RDW en de nationale politie uitvoert op het gebied van slimme mobiliteit. De samenwerking
brengt een breed scala aan testfaciliteiten bij elkaar voor onderzoek naar autonome en duurzame vervoersmodaliteiten. Hierbij ligt voor 2023 de nadruk het realiseren van de benodigde luchthavenregeling aanpassingen en de verklaring veilig gebruik luchtruim en de concrete planvorming van een gezamenlijk met RDW te exploiteren Digicity.
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6

Financieel kader

Voor 2023 is een subsidiebedrag van 29.623 k€ beschikbaar (bestaande uit 27.026 k€ instituutssubsidie en 2.597 k€
programmasubsidie), dat, naar huidige inzichten, als volgt wordt ingezet:
Programmatische kennisontwikkeling

10.400 k€

Kennisbasis

10.400 k€

Geoormerkt voor samenwerking met MKB

500 k€

Programmamanagement

315 k€

Instandhoudingsbijdrage

7.000 k€

Reserve, nader te bestemmen

1.008 k€

Totaal

29.623 k€

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van de uitkomst van de begrotingsronde 2023 (eind oktober).
Specifiek voor samenwerking met MKB is een bedrag van 500 k€ geoormerkt om te besteden aan innovaties. Er zijn
verschillende mogelijkheden voor MKB’s, verkrijgbaar via de MKB Desk 5.
Het bedrag “Instandhoudingsbijdrage” betreft het deel van de instituutssubsidie ter compensatie van de onderdekking
van de grote onderzoeksfaciliteiten, inclusief de jaarlijkse bijdrage aan ETW.
Onderstaande tabel bevat de afgeronde getallen zoals vastgelegd in het Onderzoeksplan 2022, dat ook uitgangspunt is voor
2023 (zonder rekening te houden met aanvullend beleid). De bedragen zullen onder invloed van omstandigheden (met name
de budgetintensiveringen) kunnen veranderen. Deze cijfers worden pas definitief bekend ná de begrotingsronde 2023 (eind
oktober).
MinDef

MinIenW

MinEZK

MinJenV

522.343

IMM - Impact op Mens en Maatschappij

568.413

568.413

2.025.586

2.025.586

OLR - Ontwikkeling van Lucht- en Ruimtevaartuigen

278.426

OB - Operationele Beschikbaarheid

1.112.959

IGO - InformatieGestuurd Optreden

599.368

FASP - Future Air & Space Power

534.670

O&A - Onbemand en Autonoom
OT - Opkomende Technologieën

101.742

227.992

Totaal

KLV - Klimaatneutrale luchtvaart

VCO - Veilige en Concurrerende Operatie

750.335

2.545.542

2.925.712

44.990

1.157.949

160.000

300.000

Totaal

408.504

426.111

834.615

45.068

2.570.493

1.059.368
534.670

Programmareserve

5

Reserve

3.786.568

3.244.636

300.000

187.000

232.068

334.000

334.000

521.000

10.422.716

URL MKB-Desk: https://www.nlr.nl/aandachtsgebieden/samenwerking/mkb-desk/
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Appendix A Raad van Toezicht en Adviesorganen
Per 21 september 2022

Raad van Toezicht
LtGen b.d. J.H.M.P Jansen
A.J. van den Hoek
J., Prins MA
Ir. M.M. van Rooij
Drs. P.M.L. Ykema - Weinen
Drs. L. van Kralingen

Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht op voordracht door minister van Defensie
Lid Raad van Toezicht op voordracht door minister van IenW
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
Drs. H. Kuyper
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.
LtKol H. Keizer
Ministerie van Defensie - Sectiehoofd Materiële Gereedheid - LSK:MATLOG
Ir. S. Kermans
Aeronamic BV - VP Product Development
Prof.dr.ir. A. van Keulen
Technische Universiteit Delft – 3mE; Afd. Precision and Microsystems Eng.
Prof.dr.ir B. Koren
Technische Universiteit Eindhoven - Computational Science & Engineering
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
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
Dr.ir. E. van der Weide
University of Twente - Department of Engineering Technology
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Appendix B Afkortingen
A-IGS
ACM3
AI
AIRMOD
AirTOp
AM
ANSP
AR
ARTEM
ATC
ATM
AWA
AWT
BAF
BEM
BLI
BRLOS
BVLOS
C-UAS
C2
C5ISR
CAD
CAMO
CBS
CCS
CD&E
CEMA
CFBL
CFD
CLSK
CM
CM
CMA
CMH
CNS
CONOPS
COTS
CPLD
CPU
CT
C-UAS
DAA
DDF
DEAF
DED
DEP
DFI
DHC
DIRCM
DS
DSSC
DTP
EA
EASA
EDF
EDIDP
EFRO
EGNOS
EM
EMC
ENM
EO

Adaptive Increased Glide Slope
Fieldlab for Automated Composites, Metal Manufacturing and Maintenance
Artificial Intelligence
EAEG Aircraft Noise Modelling Task Group
Air Traffic Optimzer
Additive Manufacturing
Air Navigation Service Providers
Augmented Reality
Aircraft noise Reduction Technologies and related Environmental iMpact
Air Traffic System
Air Traffic Management
Adverse Weather Areas
Akoestische WindTunnel
Belgian Airforce
Boundary Element Method
Boundary Layer Ingestion
Beyond Radio Line-of-Sight
Beyond Visual Line of Sight
Counter Unmanned Aerial Systems
Command & Control
Command, Control, Computers, Communications, Cyber,
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
Computer Aided Design
Continued Airworthiness Management Organisation
Cyber Reasoning System
Cabin Compressor System
Concept Development & Evaluation
Cyber-Elektromagnetische Activiteiten
Combined Federated Battle Laboratories
Computational Fluid Dynamics
Commando LuchtStrijdKrachten
Configuration Management
Counter Measures
Certification Management Application
Composite Manufacturing Handbook
Communication, Navigation and Surveillance
Concept of Operations
Commercial Off-The-Shelf
Complex Programmable Logic Devices
Central Processing Unit
Computed Tomography
Counter Unmanned Aerial Sytems
Detect And Avoid
Dynamic Depth Focussing
Digital Electronic Attack test Facility
Direct Energy Deposition
Distributed Electric Propulsion
Drone Flight Inspection
Defensie Helikopter Commando
Directed Infra-Red Countermeasure System
Data Science
Defensie Space Security Center
Defensie Technologie Programma
Electronic Attack
European Union Aviation Safety Agency
European Defence Fund
European Defence Industrial Development Programm
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
European Geostationary Navigation Overlay Service
ElectroMagnetic/ElektroMagnetisch
ElektroMagnetische Compabiliteit
Energy Management (ASEQ)
Elektro Optisch

EPW
ESA
EQT
ESTEC
ETA
eVTOL
EW
EWIS
EZK
F4S
FBCC
FDF
FEM
FIM
FPGA
FMS
FMEA
FMECA
FMFT
FOS
FTI
FVL
GARTEUR
GBAS
GNSS
GRC
GUI
HAPSS
HAZOP
HEA
HEL
HFSB
HMI
HSB
HTSM
HUMS
HVAC
HVDC
HVHP
IAMD
ICAO
IenW
IFF
IFR
IGO
IGS-SRAP
ILS
ILT
IML
IoT
IRM
ISGS
JenV
KPI
LLEF
LLF
LRN
LVNL
LSP
LVC
KMAR
MAE
MAM
MARIN

European Protected Waveform
European Space Agency
Environmental Qualification and Testing
European Space Research and Technology Centre
Electromagnetic Technology and Antennas (ASEQ)
Electric Vertical Take Off and Landing
Electronic Warfare
Electric Wiring Interconnection System
(ministerie van) Economische Zaken en Klimaat
Fighter 4-Ship
Flat Bundled Conventional Cables
Flow Duct Facility
Finite Elements Method
Flight Deck Interval Management
Field Programmable Gate Array
Full Matrix Capture
Failure Modes Effects Analysis
Failure Modes Effects and Criticality Analysis
Full Mission Flight Trainer
Fiber Optic Sensors/Systems
Flight Test Instrumentation
Future Vertical Lift
Group for Aeronautical Research and Technology in Europe
Ground Based Augmentation Systems
Global Navigation Satellite Systems
Galileo Reference Center
Hydrogen Aviation Power & Storage System
Hazard and Operability (Analysis)
High Entropy Alloys
High Energy Laser
Helium Filled Soap Bubble
Human Machine Interface
Handbuch Strukturberechnung
High Tech Systemen en Materialen
Health and Usage Monitoring Systems
Heating Ventilation en Air Conditioning
High Voltage Direct Current
High Voltage High Performance
Integrated Air and Missile Defense
International Civil Aviation Organisation
(ministerie van) Infrastructuur en Waterstaat
Indentification Friend or Foe
Instrument Flight Rules
InformatieGestuurd Optreden
Increased Glide Slope To Second Runway Aiming Point
Instrument Landing System
Inspectie Leefomgeving en Transport (MinIenW)
Instandhouding Militaire Luchtvaartuigen
Internet of Things
Integrated Risk Management
Increased Second Glide Slope
(ministerie van) Justitie en Veiligheid
Key Performance Indicator
Living Lab Electric Flight
Large Low speed Facility
Lucht- en Ruimtevaart Nederland
Luchtverkeersleiding Nederland
Laser Shock Peening
Live, Virtual and Constructive
Koninklijke Marechaussee
More Electric Aircraft
Metal Additive Manufacturing
Maritiem Research Instituut Nederland
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MASS
MBE
MDO
MF
MITC
MKB
ML
MLA
MLTF
MOTS
MPE
MPL
MRO
MSMT
MSO
MSMU
MTCHOE
MTDS
MTIB
MUAC
MWS
NARSIM
NDI
NDO
NEXT
NGCTR
NGFTS
NLAIC
NWA
NWO
NATO
ODS
OEM
OODA
PA
PAUT
CB
PNT
PPP
PPS
PRC
PTMS
PVT
RADO
RAET
RCS
ReFI
RF
RFSoC
RPAS
RPIL
RSC
RTM
RVO
SAF
SAR
SDR
SEM
SHM
SKIA
SMx
SRAP
SRIA
TBO
TE
TFM
TIR
TMA
TMA
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Mission, Aircraft and Systems Simulation
Model Based Engineering
Multi Domain Operations
Mobiliteitsfonds
Mobiliteit en Innovatie Test Centrum
Midden en KleinBedrijf
Machine Learning
Militaire Luchtvaart Autoriteit
MWS Lab Test Faciliteit
Modified Off-The-Shelf
Mission Partner Environment
Mechanical Pumped Loop
Maintenance, Repair and Overhaul
Multi-Ship Multi-Type
Materiaal en Schade Onderzoeksmethoden
MicroSat Military Utility
Military Typecertificaathouder Organisatie Expositie
Mission Training through Distributed Simulation
Missiegedreven Topsectoren- en Innovatie Beleid.
Maastricht Upper Area Control Centre
Missile Warning System
NLR ATC Research SIMulator
Niet Destructieve Inspectie
Niet Destructief Onderzoek
NLR Equipment placement and routing eXploration Tool
Next Generation Civil TiltRotor
Next Gen Flight Test Systems
Nederlandse AI Coalitie
Nederlandse WetenschapsAgenda
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
North Atlantic Treaty Organisation
Oxide Dispersion Strengthened
Original Equipment Manufacturer
Observe Orient Decide Act
Product Assurance
Phased Array Utrasonic Testing
Printed Circuit Board
Positie, Navigatie en Tijdsbepaling
Public Private Partnership
Publiek Private Samenwerking
Public Regulated Service
Power Thermal Management Systems
Position, Velocity and Time
Research Aircraft Design Organisation
Rode Rekencomputer voor Aerodynamische en ElektroMagnetische Toepassingen
Radar Cross Sectie
Reduced Flight Inspection
Radio Frequent / Radio Frequency
RF System on a Chip
Remotely Piloted Aircraft Systems
Remote Pilot
Responsive Space Capability
Resin Transfer Moulding
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Synthetic Aviation Fuel
Synthetic Aperture Radar
Software Defined Radio
Scanning Electron Microscope
Structural Health Monitoring
Strategische Kennis- en Inovatie Agenda
Smart Maintenance
Second Runway Aitming Point
Strategic Research and Innovation Agenda
Trajectory-Based Operations
Technology Evaluator
Total Focussing Method
Thermisch InfraRood
Terminal Manoeuvring Area
Training Media Analysis

TMS
TNA
TP
TRL
TRM
TSH
TTP
TU/e
TUD
TVL
UAM
UAS
UAV
UHBR
UHTC
USSP
UT
UTM
V&V
VCNS
VCS
VLD
VHTS
VR
VST
VTOL
WAIC
WCM
WEST
XR
XR-HMD

Thermal Management System
Training Needs Analysis
Trajectory Predictor
Technology Readiness Level
Threat Reference Manual
Topsectoren High Tech
Tactics, Technics and Procedures
Technische Universiteit Eindhoven
Technische Universiteit Delft
Thermisch Vacuüm Laboratorium
Urban Air Mobility
Urban Air Systems
Uninhabited/Unmanned Aerial Vehicles
Ultra High By-pass Ratio
Ultra-High Temperature Composites
U-SPACE service providers
Universiteit Twente.
Unmanned Traffic Management
Verificatie en Validatie
Virtual Community Noise Simulator
Vapour Cycle System
Very Large Demonstration
Very High Throughput Satellites
Virtual Reality
Vibration & Shock testfaciliteit
Vertical Take Off and Landing
Wireless Avionics Intra-Communications
World Class Manufacturing
Weapon Engagement Simulation Tool
eXtended Reality
eXtended Reality Helmet Mounted Display
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1059 CM Amsterdam, The Netherlands
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