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Innovatief meten in lucht- en ruimtevaart

Dit NLR-document is bedrijfsvertrouwelijk voor de ontvanger en 
mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, 
gedistribueerd of gereproduceerd, noch worden doorgegeven 
aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Koninklijke 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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Introductie NLR



Introductie NLR

▪ Requirements & Specs

▪ Concept Development

▪ Design & Analysis

▪ Prototyping

▪ Manufacturing

▪ Test & Verification

▪ Qualification & Certification

▪ Maintenance



Omgevingstestfaciliteiten 

Temperature

Humidity

Salt spray

Fluid Contamination

Altitude, Decompression 
& Overpressure

Thermal Vacuum

Fungus (CBS)

Tear down

Climatic

Vibration

Shock

Acceleration

Static Load

Mechanical

EMI/EMC

ESD

HIRF

Lightning

Electric

Total Dose (ESTEC)

Proton (PIF)

Heavy Ion (HIF)

Californium Cf-252

Radiation

NLR Environmental test capabilities

Acoustic noise

Acoustics

Transmission loss

Sand & Dust (UK)

Waterproofness

Icing

Bending resistibility

Pull force

UV-testing



Overige faciliteiten

Simulatoren Cessna Citation Windtunnels



Voorbeeld projecten / technologieontwikkeling

▪ Phased Array antenne (Ontwikkeling, kwalificatie, certificatie) 

▪ Windtunnel Stromingsmetingen

▪ Meten aan de mens

▪ Optische 3D-metingen

▪ Robotisering van inspecties



Phased array antenna

▪ Doel: demonstrator Phased Array
▪ T.b.v. In-flight internet via SatCom

▪ GEO stationair

▪ Ka-band (26.5 GHz)

▪ Real-time beam-forming

▪ Environmental testing

▪ Qualification

▪ (SOF) certification & demonstration



Phased array antenna



Windtunnel Stromingsmeting

▪ Stroming meten met zeepbelletjes, gevuld met helium

▪ Gebruikt principe van Particle Image Velocimetry:
▪ Gegeven een volume bewegende lucht met zichtbare deeltjes:

▪ Twee foto’s vlak na elkaar geeft een ‘veld’ van 2D-snelheidvectoren

▪ Met stereoscopie, kan zelfs een 3D snelheidsveld afgeleid worden

▪ Werkt tot een volume van 1 m3 en is relatief goedkoop

▪ Wordt gebruikt in windtunnels van NLR



Windtunnel Stromingsmeting



Meten aan de mens - 1

▪ Voor onderwerpen als concentratie, vermoeidheid, taakbelasting

▪ Waaruit blijkt stress?

▪ Meten van geleidbaarheid huid, hartslag, bloeddruk, ademhaling, EEG, etc.

▪ Onderzoek aan mensen ligt ethisch soms gevoelig (bijv. sensoren inwendig, 
onthouding van slaap)

▪ Verschillen tussen individuen: wat is objectief en subjectief? 



Meten aan de mens - 2



Meten aan de mens - 3



Optische 3D-metingen

▪ Onderzoek: dynamisch gedrag van full speed draaiende propellorbladen

▪ Meting met 1000 frames per seconde, 8 camera’s

▪ DIC

Onvervormd referentie beeld Vervormd beeld



Optische 3D-metingen



Robotisering van inspecties

• Automated Rotor Blade Inspection: 
(ARBI): combinatie van:

• Absolute meting  

• Vervormingen meten met 
gestructureerd licht

• Defecten onder oppervlak zichtbaar
maken met temperatuurgradiënten

• Defecten out-of-plane zichtbaar maken
met temperatuurgradiënten



Toekomstige uitdagingen

▪ Uitdagingen (m.b.t. omgevingstesten)

▪ Ontwikkeling
▪ Waterstof / Elektrisch vliegen:

▪ Aandrijving
▪ Koeling
▪ Opslag
▪ Infrastructuur

▪ Kwalificatie
▪ Certificatie
▪ Standaardisatie
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