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Dit NLR-document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, 
gedistribueerd of gereproduceerd, noch worden doorgegeven aan een 
derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NLR. 
Gebruik, opzettelijk of onopzettelijk, van enige inhoud, informatie of 

diensten in dit document op een manier die in strijd is met het doel van 
dit document is niet toegestaan.
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Automated Composite Manufacturing Pilot Plant

https://www.youtube.com/watch?v=XBYZML-JwQU

https://www.youtube.com/watch?v=XBYZML-JwQU
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Waarom “Digital Twin”?

Industrie 4.0: verder gaande digitalisering: virtueel ontwerpen, fabriceren, testen

• IoT: slimme sensoren die alles meten en verzamelen

• Veel data → overzicht, inzicht, visualisatie

• Digital Twin voor o.a. operatie-ondersteuning en predictive maintenance
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Wat is eigenlijk een Digital Twin?
Veel definities; vooral in termen van (voorziene) toepassing

• ‘A digital twin is a digital replica of a living or non-living physical entity.’ [Wikipedia.org]

• Een Digital Twin is een accurate (bijna) real-time digital representatie van een fysieke 
entiteit (‘physical twin’):
• Bootst het gedrag en de eigenschappen van de fysieke entiteit tijdens diens operatie na
• Faciliteert online en offline analyse, simulatie en optimalisatie
• Integratie OT en IT

• Idee bestaat al lang (Gelernter 1991); concept (Grieves, 2002; NASA); nu de hype voorbij!

• Vele (mogelijke) toepassingen
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Ontwikkelstappen Digital Twin voor RTM

• Architectuur, bouwstenen, methodiek, ...

• Inventarisatie stakeholderbehoeften en context

• Real-time communicatie met hardware omgeving

• Real-time visualisatie productieproces & -parameters

• Hardware monitoring: controle op kritische parameters 
(thresholds) + signalering (temp, druk, vacuüm, 
verwarming, standen van kleppen, tijden)

• Gebruikersinteractie met DT
• Predictive maintenance (big data, machine learning)

• Koppeling met virtual manufacturing (b.v. flow-front 
simulatie/visualisatie middels koppeling met simulatie 
software (RTM Works, PAN RTM, enz.)
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Gebruikersgroepen en Randvoorwaarden

Gebruikersgroepen DT: verschillende rollen
• Operators: ontvangen extra grafische informatie + notificaties
• Werkvoorbereiders:  voeren thresholds in en zijn “superuser”
• Projectleiders en anderen (bv. klanten): meekijken vanaf eigen werkplek
• DT ontwikkelaars

Randvoorwaarden
• Goede inpassing in “mensen”, processen, bedrijf
• Geen extra inspanning/verwarring voor operators
• Minimale extra inspanning voor werkvoorbereider
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Gebruik van de RTM Digital Twin (nu)

• Threshold monitoring met signalering en notificaties (RTM, mobiel, PC), 
gebaseerd op procesfase gedetecteerd m.b.v. data-analytics
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Related work (1)

• KUKA robot voor inductielasproces thermoplasten
• Doel: controle op kritische parameters (“threshold”) + signalering toevoegen, 

robotbewegingen, snelheid en collision visualiseren, automatisch genereren 
Power Curve uit meetdata, Security, GUI
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Related work (2)

• Luxovius project: ontwikkeling van nieuw proces voor de fabricage
van thermoplastische composiet onderdelen, zonder autoclave 
• Doel: Ontwikkeling van digital twin voor automated tape layering process 

(NLR,GKN Fokker, Boikon en NHL Stenden; https://wccs-nn.nl/luxovius/
• Paper Applying digital twin technology in thermoplastic composites production. 

Supporting process monitoring, optimization and automation for real-time efficiency and 
smart quality control, 5th International Conference and Exhibition on Thermoplastic 
Composites, ITHEC 2020 (Bremen, 13-15 okt 2020)

• https://youtu.be/zDq3xJi9TF8

https://wccs-nn.nl/luxovius/
https://youtu.be/zDq3xJi9TF8
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Lessons learned

• Definieer Physical Twin

• Definieer beoogde doelstelling van Digital Twin

• Impact op bedrijfscultuur en –processen
• context, randvoorwaarden, stakeholders

• Think big: top-down visie & bottom-up ontwikkeling

• DT ontwikkeling is multidisciplinair

• Methodiek voor ontwikkeling Digital Twin fabricageprocessen

• Wees niet bang voor DT!
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