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Als bijlage by deze nota ontvangt u de elndrapportage van het onderzoek naar de
mogehjke oorzaken die bebbert geleid toe de ongecontroleerde landing op 26
September 2913 M de omgevlng van de Seychellen door een aan boord van Zr
Ms, Johan de wttt gestationeerde Scan Hagie,
De feiten uit het onderzoek wijzen op corrosie op de snelhefdssensor. Door deze
corrode ontstond een eiektrteche storing die tefdde tot een foutieve weergave van
de snelbetd. De autopilot reageerde op <i&z& ffeutleve) snaiheid, Uiteindeliik
hebben de reactiea van de autopilot (gebaseerd op de foutieve snefheid) geleid
tot een spin" waar hefc vliegtulg tifet tneer uit ken komen. Daar bovenop vM door
de onvolfedige verbranding van bet brandstofmengsef als gevofg van de
vwssetende snelheden ook de motor uit. Vrij kort (minder dan een mbiuut) na het
reg.streren van de foutieve sneiheid is bet vllegtulg in zee neergekomen. Naar
aanfeidlng van dit voorvai zijn alle snelbeidssensoren van de vllegtuigen
geeontrofeerd op corroslevorming en prevent!*? behandefd met een coating.
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832013028205
Bijlageit
Slndrapportage met fiijlapn

By beantwoortitng datum,
onm tefenntie en otttferwatp
vermeldsn.

De Commtesie van Onderzoek (CvO) is van mening dat het hier een Incident
betreft en geen geyolgen heeft voor bet gebru* van de digitate Scan Eaqfe
waarmee 107 AS8t thans in Nederland en Mall vfiegt
Ik befo geconstateerd dat dit onderzoek zar§smkii§ is uitgevaerd
De eondnsies, de voorgestelde maatregelen en aanbevellngert o'nderschrljf ik.
Mon stafoffieier VKL beb Ik opgedragen om op de Peering van de voorgesteide
maatregelen en aanbevelingen toe te zren.
Voorts verzoek ik deJ)MO de aanbevelingen 1 t/m 6 ter hand te nemen.
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ONDERZOEKSRAPPORT NUMMER 2014000135
Rapport van het onderzoek naar de oorzaak van het voorval met^S
Zr.Ms.Johan de Witt voor de kust van de Seychellen op 26-09-2013.

I aan boord van de

vooLTml^i^tiS
het voorop
Vaf,e"fnmaatregelen
Van de (m°9eliike)
oorzaak
of oorzaken
van het
voorval. Hierbij staat
te identificeren
om herhaling
In de toekomst
te
voorkomen. Nadmkkelijk is dit onderzoek niet bedoeld om de schuldv?aaq of
aansprakelijkheid
vast
te
stellen.
y

De Voorzitter van de Commissie van Onderzoek,

Naam:dQHHf

Rang: Luitenant Kolonel
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MANAGEMENT SAMENVATTING
Op donderdag 26-09-2013 om 06.00 uur Locale Tijd (LT), is het Air Vehicle Tllfrl f Zr
MS. Johan de Witt gelanceerd voor een Search and Rescue (SAR) oefening in samenwerking met
een Cougar helicopter eveneens afkomstig van Zr.MS.Johan de Witt en de lokale kustwacht van de
Seychellen.
Snn W3S V°°r de^e Vlucht ui,9erust met een infarood nachtzicht camera Midium Wave Infra Red
(MWIR). Ongeveer zeventig minuten na de lancering doet zich het eerste event voor Hierbij qinq het
toerental omlaag en volgde de melding "engine running rough"en "pitching up fast" De airspeed
nam af van 65 Kts naar 56 kts om vervolgens weer omhoog te schieten, dit met een verranderinq
van altitude tot gevolg. Enkele seconden later verdween de melding en gedroeg het AV zich weer
normaalL Veertig minuten later doet zich het tweede event voor. Hierbij raakte het AV piotselinq in
een stall/spin. De operator reageerde hierop door onmiddellijk de voorgeschreven emergency
procedures Emergency Procedures (EP) uit te voeren. Ondanks dat de operator de EP uitvoerde
kwam het AV niet uit deze stall/spin. Vervolgens trad er een "engine failure" op waarop de operator
reageerde door de bijbehorende EP uit te voeren. Ongeveer dertig seconden later volqde een
ongecontroleerde landing in het water.
Nadat het AV door b'emanningen van de Zr.MS.Johan de Witt was geborgen bleek de MWIR camera
grotendeels te zijn verdwenen.
Op 27 September 20;I3 heeft de Concern Director (CD) opdracht gegeven tot het formeren van een
Commissie van Onderzoek (CvO) om de toedracht van het voorval vast te stellen.
De feiten en omstandigheden wijzen in de richting van een technisch falen van het systeem Om de
mogelijke oorzaak of oorzaken te kunnen vaststellen zijn er een aantal onderzoeken uitgevoerd
De replay is bekeken door het bureau type management Unmanned Aircraft System (UAS) van de
Defensie MaterieelI Organisatie (DMO) en bureau Vliegveiligheid Kwaliteitszorg en Luchtwaardigheid
VKL) van het Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance Commando (JISTARC) Het
technische onderzoek is in eerste instantie op de Zr. Ms. Johan de Witt uitgevoerd door de 145
onderhoudsorganisatie van het Scan Eagle detachement. Omdat de motor afsloeq heeft 145
onderhoudsorganisatie van 107 ASBt op 1 Harde onder leiding van een lid van de Commissie van
Onderzoek (CvO) nader onderzoek gedaan naar de technische staat van de motor en de eventuele
gevolgen van een negatieve G kracht op de motor. Omdat de meeste feiten in de richtinq van een
storing aan het avionics board wezen, is het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) LCW/bureau
product engineering gevraagd om de printplaat van het avionics board microscopisch te onderzoek
en
de
gehele
printplaat
door
te
meten.
luerzoeK
Voor de volledigheid hebben leden van de CvO voor aanvullende getuigenverklaringen, bestuderinq
van procedures en onderzoek naar Human Factors een werkbezoek aan Zr. Ms Johan de Witt
gebracht.
Doordat in de analyse een (groot) aantal veronderstellingen en aannames zijn gedaan is het niet
mogelijk om met voile zekerheid een root cause aan te geven. Als meest waarschijnlijke root cause
is echter de corrosie,op het avionics board aan te wijzen.
Door deze corrosie ontstaat een elektrische storing die leidt tot een foutieve weergave van de
snelheid T.jdens het eerste event verdwijnt door een onverklaarbare reden de storing waardoor de
autopilot een hoge snelheid registreert. Dit leidt tot een snelle pitch-up om snelheid te verliezen
In dit eerste event grijpt de operator niet in en is de uitslag wat minder heftig. Feit is dat na dit eerste
event het vhegtuig nog voor meer dan een half uur probleemloos blijft doorvliegen.
Tijdens het tweede event treedt een grotere daling in snelheid op gevolgd door een grotere toename
in snelheid. De pitch-up is heviger, net als de terugval in het toerental (RPM)
Waarsch.jnlijk is door het toedienen van te veel brandstof bij een te laag toerental, met een motor
die al wat uren gedraaid heeft, de motor verzopen en daardoor definitief afgeslagen
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Mocht de corrose niet opgetreden zijn, was er geen storing in de snelheidssensor geweest en was
zee waarsch.jnl.jk de vlucht zonder noemenswaardige problemen verlopen. Net als de overlap
vluchten die met de analoge Scan Eagle systeem tot dan toe waren uitgevoerd 9 '

aanbevelingen:6'(teChniSCh_) °nderZoek en conclusies komt de Cv° tot de volgende belangrijkste
De MLE 21 organisatie dient limieten vast te stellen voor een minimale (en evt
2.

maximale) uitslag tijdens de suck and blow test.
In de pre-flight opnemen dat bij twijfel over de uitslag van de suck and blow test deze

4.

nogmaals uitgevoerd moet worden.
De MLE 21 organisatie dient een EP op te stellen voor het viiegen op "altitude
centric" bij onbetrouwbare snelheidsinformatie.
De MLE 21 organisatie dient de nut en noodzaak van het wings level commando bij
het gebruik in de Emergency Procedures te onderzoeken.
De MLE 21 organisatie dient de betrouwbaarheid van de snelheidssensor bij het

6.

opereren in een corrosieve omgeving te verhogen.
De MLE 21 organisatie dient een onderhoudsprogramma te ontwikkelen om
vroegtijdig corrosievorming te kunnen onderkennen dan wel om corrosievorminq te
voorkomen.
De SE opleiding dient het bewustzijn bij de operators te verhogen in het waarnemen
en onderkennen van problemen met de snelheidssensor (afnemende hoogte en
snelheid van het AV). Zeker in relatie tot de presentatie in IMUSE van

8.

vlieggerelateerde informatie;
De PH-ops dient het documentatiebeheer zodanig in te richten dat documenten per
systeem overzichtelijk zijn gegroepeerd en er voor zorgdragen dat documentatie "up
to
date"
is.
M
De CvO moet er op toezien dat bewijsmateriaal met de hoogste prioriteit wordt
behandeld.
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Af kortingenl tjst
A

B

G

ACA
AGL
AM
AMSL
ASB
107ASBt
ASR
AV
AVO
BVG
BVI
BVL

l Airspace Controlling Authority
|
i
,
:

Above Ground Level (hoogte)
Accountable Manager
Above Mean Sea Level (hoogte)
Alert Service Bulletin
107 Aerial Systems Battery
Air Safety Report

| Air Vehicle
j Air Vehicle Operator
j

: Bijzonder luchtVerkeersGebied
| Bewijs Van Inschrijving in het luchtvaartregister
I Bewijs Van Luchtwaardigheid

C-LAS
C-Maint pel
C-Ops pel
CDL
CLAS
CRM
Currency
CZSK

j Commandant Operations peloton
I Configuration Deviation List
i Commando LAndStrijdkrachten
• Crew Resource Management
■ Staat van kennis en kunde
Commando ZeeStrijdKrachten

D

DTED

I Digital Terrain Elevation Data

E

EHR
EO camera

F

FSO

Flight Safety Officer

G

GCS
GPS

Ground Control Station
Global Position System

H

H-VKL

Hoofd van de VKL-groep (KM)

3

IFR
IM

Instrument Flight Rules
Intern Memorandum

J

JAR
JISTARC
JMG
JWITT

Joint Aviation Requirement(s)
Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
Commando
Joint Meteorologische Groep
Zr. Ms. Johan de Witt

K

KM
KNMI

ZieQM
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

L

LE-21

Luchtvaarteisen aan een militaire Typecertificaathouder

M

MAR
MEL

Military Aviation Requirement(s)
Minimum Equipment List: lijst van apparatuur die minimaal (functionerend)
aanwezig moeten zijn om te mogen vliegen.
METeorological Aerodrome Report
Militaire Luchtvaart Autoriteit

METAR
MLA

, Chef stafgroep LAndStrijdkrachten
I Commandant Maintenance peloton

!
j Europe Holland Restricted (deel van het luchtruim)
; Electrical Optical Camera (daglicht camera)
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MLE
MLE-66
MLE-145
MLE-147

Militaire Luchtvaart Eis(en) (MAR)
Militaire luchtvaarteisen aan een militaire trainingsorganisatie voor training in het
opereren met het luchtvaarttuig en de daarbij behorende systemen
Militaire luchtvaarteisen aan een militaire onderhoudsorganisatie voor onderhoud
aan het luchtvaarttuig en daarbij behorende systemen
Militaire luchtvaarteisen aan een militaire trainingsorganisatie voor opleidinq en
training in het plegen van onderhoud

US"! nPSMCL !fit3ire Luchtvaart Eisen OPeratieS / Flighl Crew Licensing
MLh-Ops-M Organisatie voor operationeel onderhoud
MO Mission Operator
MSL Mean Sea Level
N

NLD
NM
NOTAM

Nederland
Nautical Mile (1852 m)
NOTice to Air Men (bericht voor luchtvaarenden over de actuele situatie met
betrekkmg tot gebruik van het luchtruim)

0

Ops
Orbit
ORM

Operations
Cirkelpunt: punt op de kaart waar de AV omheen kan cirkelen
Operational Risk Management

P

PH Maint
PHOps
Plv

Post Holder Maintenance (van de 107 ASbt)
Post Holder Operations (van de 107 ASbt)
Plaatsvervanger

Q

QD
QM
QM Maint
QMOps

Bureau Quality Department van de C-LAS
Quality Manager
Quality Manager Maintenance (van de 107 ASbt)
Quality Manager Operations (van de 107 ASbt)

R

Recovery
ROZ
RPV
RPUAV
RSR

Het op de gewenste locatie laten landen en daarna bergen van de AV
Restricted Operation Zone
Remotely Piloted Vehicle (UAS)
Remotely Piloted Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
Richtlijn Systeem Raven

3

SA
SAR
SMD
SMLE-1

Situational awareness
Search And Rescue
Surface Mounted Divices
Speciale Militaire Luchtvaarteisen inzake Melden van Voorvallen

T
U

UAS
UAV
UAS OCC

V

VKL
VO

Unmanned Aircraft System
Unmanned Aerial Vehicle
Unmanned Aircraft System Operatie Coordinatie
Centrum
Veiligheid, Kwaliteitszorg en Luchtwaardigheid
Vehicle Operator (van de Raven)

w

WCF

Wensen en Correctie Formulier

XY2-
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ALGEMENE INFORMATIE BETREFFEMDE HET VOORVAL

Plaats
Datum en tijd
Betrokken materiaal
Betrokken personeel
Soort missie / opdracht

Fase van de missie / opdracht
Type voorval

: Voor de kust van de Seychellen
: 26 September 2013 06.00 uur LT
: Intrem StUAS-ME Scan Eagle, AV%Bg&
: Air Vehicle Operator
: Vlucht werd uitgevoerd in het kader van een SAR oefening in
samenwerking
met de aan boord van de J Zr. Ms. Johan de Witt (JWITT)
gestationeerde
Cougar helicopter en de locale kustwacht van de Seychellen.
: Het AV hing boven het target in een orbit.
: Het gaat hier om een luchtvaart voorval waarbij de motor is
uitgevallen. ,__
Gelef op de schade^ m valt het voorval in categorie %

FEITELIJKE INFORMATIE
1.1

1.2

Chronologische beschrijving van het voorval.
Op 25 September 2013 is er door LSO STUAS een missie order uitgegeven met de opdracht
"Create situational awareness (SA) during Search and Rescue (SAR) exercise" op 26
September 2013 tussen 06.00 uur LT en 12.00 uur LT. Direct na ontvangst van deze
opdracht is begonnen met de vlucht voorbereiding. Hierbij werd het Air Vehicle (AV)
gereedgemaakt en maakte de Air Vehicle Operator (AVO) het flightplan.
Op 26 September is orn 04:28:34 uur Z-time het Ground Controle Station (GCS) opgestart en
met de preflight check begonnen. Tijdens de preflight check werd geconstateerd dat de
motor niet steady Hep (melding "Engine running rough"). Na een wide open throttle run
draalde de motor goed en na overleg met de 145 onderhoudorganisatie is verder gegaan
met de uitvoering van de preflight check.
De "suck and blow" test om het avionics systeem te testen vertoonde een geringe uitslag
maar deze viel binnen de normering. Om 06:03:29 uur LT heeft de lancering van de«A
plaatsgevonden.
Ongeveer zeVentig minuten na de lancering ging het toerental van de motor omlaag en
volgde de melding "pitching up fast". Enkele seconden later verdwenen deze meldingen en
gedroeg het AV zich weer normaal. Veertig minuten later raakte het AV in een stall/spin. De
operator reageerde hierop door onmiddellijk de voorgeschreven emergency procedures (EP)
uit te voeren. Ondanks dat de operator de EP uitvoerde kwam het AV niet uit deze stall/spin.
Vlak daama trad ook nog een engine failure op. De operator reageerde hierop door wederom
de voorgeschreven EP uit te voeren. Ongeveer dertig seconden later volgde een
ongecontroleerde landing in het water.
De opdracht.
De opdracht aan het Scan Eagle team was het ondersteunen van een Search and rescue
(SAR) oefening in samenwerking met de aan boord van de JWITT gestationeerde Cougar
helicopter ende locale kustwacht van de Seychellen.
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1.3 Omstandigheden.
1.3.1 Weergegevens uit het ASR:
Bewolkingsgraad 6/8 Bkn Wolkenbasis 1800 ft Zicht(Km) 10
Luchtdruk1014
Windsnelhed 15 Kts Windrichting 170°
Te m p
24°C
RH
75%
Gegevens zijn afkomstig van het ASR.
Het geen bevestigd wordt door de meteology and oceanography (METOC) Aviation van
Het meteobericht is opgenomen als bijlage D.
Tijdens het voorval was er lichte neerslag op ongeveer 3 NM van het AV Waargenomen
door de RADAR van het Air Traffic Control (ATC) van de JWITT.
1.3.2 De lichtomstandigheden
Het incident deed zich voor bij daglicht (06.00 uur LT).
1.3.3 De omgeving:
De lancering vond plaats vanaf het dek van de JWITT. Ten tijde van de lancering lag deze
zo'n 1,6 NM voor de kust van de Seychellen. Het voorval deed zich voor op onqeveer 10 NM
afstand van de JWITT
1.3.4 Aard en omstandigheden van de werkzaamheden.
De opdracht is uitgevoerd onder mission order 2013-036 (zie bijlage B) in het kader van een
gecombineerde SAR oefening met de locale kustwacht en een Cougar helikopter De
opdracht voor de deelname aan deze oefening werd pas vrij laat aan het UAS detachement
verstrekt. Echter aan alia randvoorwaarden zoals luchtruim, fequenties en onderhoud was
tijd.g voldaan. Daarnaast was deze vlucht gepland vlak voor aanvang van de
recuperatieperiode door te brengen op de Seychellen. Tijdens het bezoek aan de JWITT is
uit de gesprekken niet gebleken dat er sprake was van een grote werkdruk of andere
afleidende factoren.
1.4 Letsel.
Geen persoonlijk letsel.
1.5 Schade aan het luchtvaartuig.
De MWIR camera is grotendeels verdwenen en van beide winglets zijn de frangible bolts
afgebroken.Verder is de elevon sen/o beschadigd. Mogelijk dat deze schade is ontstaan
tijdens de berging van het AV.
Door de landing van het AV in het zeewater is de avionica dusdanig door corrosie aangetast
dat het AV als verloren moet worden beschouwd (schade J| g§).
1.6 Schade aan derden of milieu.
Er is geen schade aan derden en/of aan het milieu toegebracht.
1.7 Gegevens betrokken personeel.
De Air Vehicle operator heeft de bevoegdheid behaald op 01 maart 2013 bij de fabrikant
INSITU. De ervaringsopbouw van de operator was ten tijde van het voorval •vluchten met
een totale tijdsduur van4puur en^pminuten.
De operator heeft in het verleden instructie gegeven op de MUAS RAVEN en is daarmee als
zeer ervaren te beschouwen.
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I

Gegevens v,an het betrokken materiaal

Ks^ThK^.fss!:
sp0s;esm berr • ™ **"•«-««de
in bruikleen gegeven aan 07 ASB S vS ^?ekocht- °^rgebracht bij de DMO en
Atalanta wederorrHngezet ' ^ iS daama ten behoeve van opetalle
eDn%S;1oeokiJdenS hSt V°0rVal b6St0nd Uit «" AV' 9-ndcontrole station (GCS), launcher
Air vehicle
GCS
Launcher
Skyhook
AV Fuel
Totaal gewiqht
Camera

MWIR

aan boord vfn de Johan de 5 en*vllIch,en me< e» «««duUr varfp^dens Inzet
1.9

Plaats van het voorval.
Scbetenta aan b°°rd Van dS JWlTT °P °^eer 1-6 NM voor de kust van de

1.10 Verloop na het voorval.

n,w waHandfn9 heeft een ^covery team het AV geborgen

AV z i j n f o t o ' s g e n o m e n ^ » ™ « l i i l l l i ! H ^ m ^ P P " d e s c h a d e a a n h e t
onZZtatnTtTv'I? * ^ onderho^Sorganisatie heeft aan boord technisch
De Mission Manager heeft na het incident de onderstaande zaken veiliggesteld:
1. Getujgenverklarinaen opoennm^t' i. ]°f van IHHHBHp scherm genomen (IMUSEV
3. Foto)S van de schade aan het AV genomen4. Brandstof afgetapt en in een aparte opslagcan verzegeld weqqezet
5. Logboeken van AV, Launcher en GCS fngenomen;
B. Telemetry
Telemetrvfilefile
rte uh
,fhi ™i,Q
^,J\ ',
vanvan
de vlucht
zekergesteld
en opgeslagen.
De volgende mensen zijn in kennis gesteld van het voorval:
1.
C-JWITT
2.
UAS OCC
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Door zorg van de C-JWITT is een melding gedaan conform SG A/963.
Kort overzicht van de berichten en acties die achtereenvolgens zijn uitgevoerdDonderdag 26 September 2013 (alle tijden in locale Nederlandse tiid)
06:14 uur
Via e-mail melding van het voorval aan het Unmanned Aircraft System Operatie
Coordinate Centrum (UAS-OCC), Postholder Operations (PH-OPS) en luitenant
operationele gereedheid (LNT OG)
06:46 uur
Melding via e-mail binnengekomen in de algemene mailbox van vlieqveiliqheid
kwahteit en luchtwaardigheid (VKL) van het JISTARC
07:51 uur
Melding dat het Air Vehicle (AV) geborgen was maar dat de camera werd vermist
08:00 uur
De volgende personen telefonisch door JISTARC/VKL ingelicht: Concern Director
CD) doortussenkomst van Stafgroep (Stgp) vliegveiligheid, Staf CLAS, Accountable
Manager (AM), Directie Materieel Organisatie (DMO) en de Militaire Luchtvaart
Autoriteit (MLA)
08:16 uur
Opdracht van JISTARC/VKL aan SE module a/b JWITT tot het opmaken van een
commandantenmelding, getuigen verklaringen opmaken, nemen van foto's en
opmaken van een Air Safety Report (ASR).
09:35 uur
Vanuit JISTARCA/KL opdracht om alle data (beeldmateriaal en telemetrie data) op
schijf te branden en mee te geven met de batterij commandant (Btc) die ter plaats od
bezoek
was.
K
12:00 uur
Op vlb Deelen informeel overleg van het Crisis Management team (CMT) Aanwezig
PH-OPS, staf CLAS/Stgp vliegveiligheid, DMO en MLA. Tijdens dit overleg is de
beshssing genomen om met het digitale landbased systeem verder te vliegen en
enkel het vliegen met het analoge maritieme systeem tijdelijk op te schorten
14:10 uur
Memo uitgebracht door de flight safety officer UAS van JISTARC/VKL voor het
opleggen van een (tijdelijk) vliegstop Scan Eagle maritiem.
15:44 uur
Memo uitgebracht door de flight safety officer UAS van JISTARC/VKL voor het
instellen van een technisch onderzoek door zorg van SE module a/b JWITT
Dinsdag 27 September 2013
De CD geeft opdracht tot het formeren van een Commissie van Onderzoek (CvO).
Op dinsdag 02-10-2013 is het CMT bijeengeweest om de situatie te bespreken. Tijdens dit
CMT overleg is het besluit genomen om een aantal vragen uit te zetten bij de fabrikant met
betrekking tot het vertoonde vlieggedrag en de motor uitval.
Het CMT verslag is opgenomen als bijlage F.
Om eerst de gevolgen voor de rest van de SE vloot te kunnen bepalen heeft de Flight Safety
Officer van het JISTARC op 26-09-2013 een (tijdelijke)vliegstop van de analoge Scan Eaqle
afgekondigd. Op 04-10-2013 is de (tijdelijke)vliegstop weer opgeheven.
Op 2-10-2013 is het verzoek naar de JWITT gestuurd om de avionics module voorzien van
het avionics board zo snel mogelijk voor technisch onderzoek op te sturen naar Nederland.
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Op 15-11-2013 is de avionics module aangekomen in 't Harde en vervolgens op 20-11 -2013
voor onderzoek aangeboden aan het LCW, bureau product engineering.
1.11 Nadere tests en onderzoeken.
De analoge Scan Eagle was ten tijde van het voorval nog maar kort in gebruik bij het CLAS
Voor aanvullende informatie en de beantwoording van vragen die de CvO niet kon
beantwoorden is gebruikgemaakt van de fabrikant INSITU. Echter de fabrikant is zeer
terughoudend met het geven van informatie en beantwoorden van vragen.
Voor onderzoek aan de avonics module van de bij het voorval betrokken Scan Eagle is de
expertise ingeroepen van het LCW, bureau productie engineering.
Verder zijn onderzoeken uitgevoerd aan de motor, het brandstof systeem de weight and
ballance procedure en is de vluchtdata geanaliseerd.
Ook hebbenjleden van de CvO voor aanvullende getuigenverklaringen, bestudering van
procedures.en onderzoek naar Human Factors, een werkbezoek aan JWITT gebracht.
1.12 Organisatie en management.
Optreden met een UAS aan boord van een schip staat beschreven in twee documenten:
1. Aanwijzing Commando Zeestrijdkrachten Algemeen 011, Opereren met Short Range
Tactical Unmanned Aircraft Systems aan boord van CZSK-eenheden (ACZSK ALG
011 STUAS;
2. Operations Manual SE STUAS (OM SE).
De ACZSK ALG 011 beschrijft in deel 2200, punt 2240 de taken en verantwoordelijkheden
van functionanssen UAS Vlucht Eenheid (UAS VE) en in punt 2250 de taken en
verantwoordelijkheden van functionarissen CZSK eenheid. Deel 2300 beschrijft
vliegveiligheidsaspecten.
Het OM SE, 'deel C Vlieggebieden en Regelgeving, SECTIE 3 MARITIEME INZET, bevat de
omschnjvingj richtlijnen en regels voor het optreden met de Scan Eagle STUAS NE vanaf
een maritiem platform.
Voor de externe informatievoorziening stond de mission manager UAS aan boord in direct
contact met het UAS-OCC van 107 ASBt. Het UAS-OCC verspreidde de informatie
vervolgens naar JISTARC/VKL, DMO, PH's en de Lnt OG.
1.13 Aanvullende informatie.
Voor het verzamelen van aanvullende informatie, het houden van interviews met het
betrokken personeel en doen van nader onderzoek, heeft een team van de CvO van
28-10-2013 tot 30-10-2013 een bezoek gebracht aan de JWITT.
1.14 Onderzoekstechnieken
Het onderzoek is uitgesplitst in een inventariserend- en technisch onderzoek.
Het inventariserend onderzoek bestond uit het verzamelen en analyseren van feiten en
processen aan boord van het schip en het afnemen van interviews van het betrokken
personeel. !
Technisch onderzoek heeft plaatsgevonden op de telemetry (vluchtdata), avionics board,
brandstof en|de motor. Bij het avionic board ging het om zeer specialistisch microscopisch
onderzoek van de printplaat en doormeten van onder andere electrische verbindingen en
weerstanden.
Bij de fabrikant INSITU zijn vragen uitgezet, maar INSITU heeft hier zeer terughoudend op
gereageerd. De door INSITU verstrekte informatie was slechts beperkt bruikbaar voor het
onderzoek.
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2. HET ONDERZOEK.
2.1 Onderzoeksvraag
Na een eerste analyse van het verloop van het voorval bestond bij de CvO het vermoeden
dat de oorzaak mogelijk een gevolg zou kunnen zijn van een defect in het pitot systeem De
CvO heeft zichzelf voor het onderzoek daarom de volgende vragen geformuleerda. Waarom is het AV in een stall/spin terecht gekomen?
b. Waarom is de motor uitgevallen?
c Is er een causaal verband tussen de stall en het uitvallen van de motor?
2.2 De opdracht.
Tijdens het bezoek van het onderzoeksteam van de CvO aan de JWITT is vastgesteld dat er
geen vluchtopdrachten werden vastgelegd. Vluchtopdrachten werden onder het bestaande
operat.ebevel uitgevoerd. Dit is in tegestelling tot wat omschreven staat in de ACZSK
algemeen 011 pnt 2250, taken en verantwoordelijkheden van functionarissen CZSK
eenheden. Hierin staat dat de commandant van een UAS dragend schip verantwoordeliik is
voor het uitgeven van vluchtopdrachten. In het OM Scan Eagle deel C sectie 3 pnt 3 3 2
staat dit ook vermeld, echter in geen enkel document staat beschreven hoe dit vastqeleqd
nnTo ^"denV°°r SA
deze
°Pdracnt
wel een UAS mission order gemaakt (mission order
2013-036
"Create
during
SAR is
exercise").
De mission order is als bijlage B bij dit rapport opgenomen.
2.3 Omstandigheden.
Het voorval deed zich voor onder goede weer- en zichtcondities en zijn niet van invloed
geweest op het voorval..
De opdracht voor de deelname aan deze oefening is vrij laat aan het UAS detachement
verstrekt. Er was echter wel tijdig aan alle randvoorwaarden voldaan zoals luchtruim
frequenties, onderhoud en misssion order. Tevens was deze vlucht gepland vlak voor een
recuperatieperiode op de Seychellen. Voordat men van boord mocht gaan moest het
materiaal goed onderhouden zijn om inwerking van zout tegen te gaan. Uit de gesprekken is
niet gebleken dat dit extra druk op het personeel heeft gelegd en is daarom niet als HF
verder onderzocht.
2.4 Letsel.
Geen letsel.
2.5 Schade.
De MWIR camera is grotendeels verdwenen en van beide winglets zijn de frangible bolts
afgebroken. Ook is de elevon servo beschadigd. Mogelijk is deze schade ontstaan tijdens
het bergen van het AV op zee.
Daarnaast is het AV na de berging niet direct in water geconserveerd. Hierdoor zijn alle
delen van het AV dusdanig door corrosie aangetast dat het AV als verloren is te
beschouwen. De schade bedraagt hierdoor in totaal V B} Het voorval is hiermee een
categorie
4
incident.
,^^^^Corrosie heeft de motor dusdanig aangetast dat een gedegen onderzoek van de motor niet
meer mogelijk was.
2.6 Schade aan derden.
Er is geen schade aan derden en/of aan het milieu toegebracht.
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2.7 Gegevens betrokken personeel.
De operator yoldeed aan alle currentie eisen die gesteld zijn aan de functie van AVO Verder
zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de operator kampte met fysieke en of geestelijke
problemen. Aan boord werd rekening gehouden met de werk- en rustijden voor de operators
en er waren yier bevoegde en current AV operators aanwezig. Ten tijde van het incident was
een tweede AVO in het GCS aanwezig om de vlucht eventueel over te nemen.
2.8 Gegevens van het betrokken materiaal.
Tijdens het bestuderen van de verschillende logboeken zijn geen te kortkomingen
geconstateerd die mogelijk betrekking hebben op het incident. Alle uitgevoerde
onderhoudshandelingen waren correct gedocumenteerd en afgehandeld. In sentinel
(database prpgramma waar meldingen in worden verzameid tbv analvse) is qeen ASR
gedocumenteerd met betrekking tot de $BBk
2.9 Plaats van het voorval.
Het voorval Heeft plaatsgevonden boven zee.
De zoute en vochtige atmosfeer zorgt voor een uiterst corrosieve omgeving.
2.10 Verloop na het voorval.
Het verloop van het proces melden is opgenomen onder punt 2.12.
Tussen tijdstip opdracht voor het versturen van het postpakket met de avionics module op 210-2013 en tijdstip ontvangst op 15-11-2013 in 't Harde zit ruim zes weken Op 29-10-2013
kreeg de werkvoorzitter een e-mail van de CZSK/OPS/MHK/JWIT/LD/ALG met het verzoek
aan te geven wat de inhoud was van het postpakket wat voor verzending was afgegeven op
de Seychellen. Op dat moment was het pakket met de avionics module nog steeds niet
verstuurd omdat de zogenaamde Commercial Invoice and Packing List ontbrak Omdat de
JWITT op punt van uitvaren stond is opmaak van deze lijst achterwege gebleven Nadat de
hjst doortussenkomst van de werkvoorzitter alsnog werd opgemaakt en bij het postpakket
werd gevoegd, is het pakket naar Nederland opgestuurd waar het op 15 november 2013 in
't Harde aankwam.
Omdat het AV na berging niet direct in water is geconserveerd, heeft het zout nadat het
zeewater was opgedroogd delen van het AV aangetast. Hierdoor zijn mogelijkerwijs
belangnjke aanwijzingen verloren gegaan. Zo was de propulsion unit (motor) derm ate door
corrosie aangetast dat een gedegen onderzoek niet meer mogelijk was.
2.11 Nadere tests en onderzoeken
2.11.1 Algemeen
De feiten en omstandigheden wijzen in de richting van een technisch falen van het (pitot-)
systeem. Om de mogelijke oorzaak of oorzaken te kunnen vaststellen zijn er een aantal
onderzoeken uitgevoerd.
De replay is bekeken door het bureau type management Unmanned Aircraft System (UAS)
van de DMO,en bureau VKL van het JISTARC. Het technische onderzoek is in eerste
instantie op de JWITT uitgevoerd door de 145 onderhoudsorganisatie van het Scan Eagle
detachementjter plekke. Om een beter inzicht te krijgen in de conditie van de motor en de
eventuele gevolgen van een negatieve G kracht heeft er bij de 145 onderhoudsorganisatie
van 107ASBt;in 't Harde onder leiding van een lid van de CvO een vervolg onderzoek
plaatsgevonden. Omdat de meeste feiten wezen in de richting van een storing in het avionics
board, is het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) LCW/bureau product engineering gevraagd omjde printplaat van het avionics board microscopisch te onderzoek en de qehele
printplaat door te meten.
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2.11.2 Replay
Om de chronologie van de gebeurtenissen vast te leggen is de replay nauwgezet bekeken
n het systeem zrt echter een mogelijkheid om het afspelen te versnellen of te vertragen In
het begin is hier regelmatig gebruik van gemaakt om even snel iets op te kunnen zoeken
Wat hierbij opviel was dat geen enkele replay gelijk was. De ene keer werd er bijvoorbeelcl
wel een melding "Cancel take off" gepresenteerd terwijl bij het nogmaals bekijken van
dezelfde replay vanaf een bepaald startmoment deze melding uit bleef. Navraag bij de
fabrikant leerde dat het systeem geen video van de sitauatie afdraaide maar de situatie aan
de hand van het laden van de parameters iedere keer opnieuw samenstelde Met andere
woorden, bij het versneld voorwaarts spoelen zal het systeem mogelijk bepaalde parameters
met laden en dus ook niet presenteren in de replay. Hierdoor zijn aanvankelijk verkeerde
waamemingen gedaan en zijn er in eerste instantie verkeerde conclusies getrokken uit het
onderzoek dat aan boord van de JWIT is uitgevoerd.
De vluchtgegevens (telemetry) zijn door de typemanager van DMO geanalyseerd om de
mogelijke oorzaak van het voorval te achterhalen. Deze analyse omvat de pre-flight
(voorbereiding) en de in-flight (vlucht fase). Tijdens de pre-flight heeft de AVO volgens de
getuigen verklaring contact gehad met de 145 onderhoudsorganisatie omdat volgens de
AVO de motor niet helemaal steady liep. Uit de analyse van de vluchtgegevens zijn hiervoor
geen aanwijzingen gevonden en kan geconcludeerd worden dat de motor tijdens de pre
flight presteerde volgens de verwachtingen. Ook wordt er in verklaringen gesproken over de
minimale uitslag tijdens de suck & blow test. Echter uit de analyse is gebleken dat de
waardes binnen de normering vielen. Voor wat betreft de vluchtfase is het door gebrek aan
gedetailleerde kennis van de werking van het systeem niet mogelijk om met absolute
zekerheid de oorzaak te geven. Het meest aannemelijke is dat door corrosie vorming op het
ayionicsboard een storing is opgetreden welke qua gedrag op een blokkade van de pitot buis
lijkt. Hierdoor neemt de gemeten snelheid af en als reactie (airspeed centric) wordt de
hoogte verlaagd om zodoende snelheid te winnen, dit is bij beide events het zelfde. De
operator heeft niet gereageerd op de afname van zowel snelheid als hoogte, wat begrijpelijk
is gezien de wijze waarop INSITU Multiple UAV Software Environment (IMUSE) deze
gegevens presenteert. Bij beide events wordt deze storing op niet verklaarbare wijze
opgeheven waardoor er opeens een veel hogere snelheid geregistreerd wordt. Bij het eerste
event hersteld het vliegtuig zichzelf weer, zonder ingrijpen van de operator en wordt de
vlucht vervolgd. Bij het tweede event zijn de reacties van het AV op de storingen heftiger
Daarnaast grijpt de operator dit keer wel in. Mogelijk dat deze reactie averechts gewerkt
heeft en het vliegtuig juist in een spin gebracht heeft. Daarnaast is tijdens dit event de motor
uitgevallen (waarschijnlijk verzopen). De combinatie van gebrek aan motorvermogen
(uitgevallen motor) en de verkeerde registratie van de snelheid, hebben er toe geleid dat het
vliegtuig niet uit de spin kon komen en in zee gecrasht is.
De volledige analyse is opgenomen als bijlage G.
2.11.3 Onderzoek Avionics moduls
Doel van dit onderzoek was te achterhalen of een storing in het avionics board als onderdeel
van de avionics module mogelijk de oorzaak is geweest van het voorval.
Voor het onderzoek aan de avionics boards is gebruikgemaakt van de expertise van het
LCW bureau product engineering. 107 ASBt is niet in het bezit van het juiste gereedschap
om dit zeer specialistisch microscopisch onderzoek aan de printplaat uit te voeren. Het LCW
heeft gelijktijdig voor zover mogelijk alle electrische verbindingen en weerstanden op de
printplaat doorgemeten.
Met een drietal onderzoeken heeft het LCW de toestand van de avionics boards vastgesteld.
Het eerste onderzoek betrof het avionics board van cleAJP&Bij dit onderzoek is corrosie
op de solderingen van de SMD (Surface Mounted Divices) aangetroffen. Het is echter niet
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vast te stellen of deze corrosie al aanwezig was voordat het vliegtuig uit het water is
geborgen.
Ook is de laklaag, welke ter beschemning van cle printplaat is aangebracht door de fabrikant,
gecontroleerd en deze bleek niet mooi uitgevloeicl te zijn over het gehele oppervlak van het'
board. De aangebrachte coating cfm. SB 03-009, Avionics Pitot Sensor Conformal Coating,
(zie bijlage K) was goed uitgevoerd en hier werd dan ook geen corrosie aangetroffen.
Wel is vastgesteld dat een weerstandwaarde lager dan 15 kilo ohm een default output van 0
VDC van de pitot sensor veroorzaakt, wat leidt tot een snelheidsregistratie van -47 knopen.
Gelet op het vertoonde vlieggedrag zoals omschreven in 2.11.2 en bovenstaande
constatering van het LCW, is aannemeijk dat de aangetroffen corosievorming al eercler
aanwezig was en niet het gevoig is van de inwerking van het zout doordat het AV niet op de
juiste wijze was geconserveerd.
Orrusen uitspraak te kunnen doen of er mogelijk al corrosie op het avionic board van de
iHBPaanwezig was, is een tweede onderzoek uitgevoerd aan vijf avionics boards
afkomstig van het digitale systeem. Dit systeem is enkel boven land gebruikt en niet of
nauwelijks blooclgesteld aan een corrosieve omgeving.
Op deze avionics boards zijn geen sporen van corrosie aangetroffen. Op een avionics board
na was het SBVMfe correct uitgevoerd.
Tijdens het derde onderzoek zijn voor een vergelijking de overige vijf avionics boards
onderzocht afkomstig van de vliegtuigen die waren ingezet tijdens de missie Atalanta aan
boord van JWITT. Op deze avionics boards werd geen corrosie aangetroffen. Wel werd
geconstateerd dat, hoewel het SB^BBicorrect was uitgevoerd, cle aangebrachte coating
op de overige delen van de printplaat onvoldoende was. Bij twee boards werd vocht in het
plenum (luchtreservoir) aangetroffen wat waarschijnlijk ook in de pitot sensor zat. Hiervan is
echter niet te bepalen of dit veroorzaakt is door de inzet of door de opslagcondities. Vocht in
het plenum en pitot sensor kan de snelheidsmeting beinvloeden.
Samenvattend is er op het avionics board van de ZflHfe corrosie aangetroffen op de
printplaat waar de berekeningen plaats vinden voor de snelheid. Deze corrosie heeft
mogelijk kortsluiting veroorzaakt tussen tussen twee SMD solderingen. Hierdoor werd het
systeem voorzien van verkeerde gegevens voor de snelheidsberekening. Doordat de
autopilot ingesteld was om "air speed centrisch" te opereren, heeft de verkeerde
snelheidsberekening vanuit de avionics module geieid tot het abnormaie vlieggedrag.
De volledige ondezoeksrapporten zijn bijgevoegd als bijlage H.
2.11.4 Onderzoek Weight and Balance
Tijdens de weight and balance procedure wordt een AV configuratiefile opgemaakt. Uit
onderzoek is gebleken dat de AV configuratiefile niet de correcte waardes weergaf. Bij het
veranderen van de AV configuratie door van camera te wisselen, wordt deze gewijzigde
configuratie niet meegenomen naar de AC parameterfile. Hierdoor wordt het systeem
gevoed met verkeerde data voornamelijk gewicht, lengte en zwaartepunt. De fabrikant geeft
echter aan dat deze afwijkingen geen invloed hebben op het vlieggedrag van het AV. Dit is in
de simulator uitgetest met als uitkomst dat er tijdens het veranderen van de parameters
slechts kortstondig een kleine verandering waameembaar was in het vlieggedrag. Na het
bereiken van de nieuwe "steady state" situatie vloog het AV normaal door.
Het volledige ondezoeksrapport is bijgevoegd als bijlage L.
2.11.5 Onderzoek brandstofsysteem/propulsion unitHBP
Omdat deUHHb niet eercler in Nederland beschikbaar was, heeft er pas op 10 februari
2014 onderzoek kunnen plaatsvinden aan het brandstofsysteem en de propulsion unit
(motor). Mede door de landing in het zeewater en de langdurige periode van opslag, was de
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propulsion unit zwaar aangetast door corrosie. Hierdoor zaten de bewegencle delen van de
motor vast en liet het brandstofsysteem vervuiling zien door het zeewater. Fen geclegen
onderzoek was hierdoor niet meer mogelijk. Voor het testen van het brandstof systeem
onder verschillende standhoeken is daarom gebruik gemaakt van een propulsion unit van
een
ancler
AV.
.
Tijdens het tweede event waarbij de motor afsloeg heeft het AV zoclanige vliegbeweginqen
gemaakt dat het aan negatieve G-krachten is bloodgesteld. De CvO stelde zich daarom de
vraag of een negatieve G-kracht de brandstoftoevoer kan beinvloeden waardoor de motor
afslaat of mogelijk leidt tot andere schade aan de motor waardoor deze afslaat
Omdat de middelen ontbraken om de eventuele invloed van een negatieve G-kracht op het
brandstofsysteem in de praktijk te onderzoeken, is dit door de CvO theoretisch benaderd
Een negatieve versnelling kan er voor zorgen dat de brandstof in de tank verplaatst
waardoor de brandstoftoevoerleiding geen brandstof kan aanzuigen. Echter cle brandstof die
zich al in de brandstofleicling bevindt zal onder een negatieve versnelling wel worden
aangezogen. De hoeveelheid brandstof wat zich in de leiding bevindt is voldoende om de
motor nog minimaal 5 seconden van brandstof te voorzien. Uit de analyse van de
vluchtgegevens blijkt dat de negatieve versnelling ongeveer 5 sec heeft geduurd. Het
onderzoeksteam is daarom van mening dat de hoeveelheid brandstof in de
brandstoftoevoerleiding voldoende was om bij onderbreking van cle brandstoftoevoer de
motor nog voortenminste 5 sec van brandstof te voorzien. De negatieve G-kracht heeft
daarmee niet bijgedragen aan het afslaan van de motor.
Met betrekking tot de vraag of de stand van het AV van invloed is geweest op een
onderbreking in de brandstoftoevoer is geconstateerd dat een abnormale stand van de
propulsion unit in de testopstelling niet heeft geleid tot verstoring in de brandstoftoevoer
Daarom is het onwaarschijnlijk dat de propulsion unit hierdoor is afgeslagen.
Omdat de propulsion unit dusdanig door corrosie is aangetast is door het onderzoeksteam
geen volledig antwoord te geven of mechanische problemen hebben geleid tot het afslaan
van de propulsion unit.
Het volledige ondezoeksrapport is bijgevoegd als bijlage I.
▶ Omdat het systeem air speed centrisch is en zijn snelheid wilde
vasthouden, heeft het systeem tijdens het voorval meerdere malen de snelheid moeten
verhogen dan wel moeten verlagen wat leidt tot een onvolledige verbranding van het
brandstof mengsel.
De CvO is op dit moment nog in afwachting van een (technische-)onderbouwing door
INSITU. Mocht deze onderbouwing hiertoe aanleding geven dan zal de DMO hier nog nader
onderzoek naar moeten doen.
2.11.6 Onderzoek naar Human Factors
Het HF onderzoek heeft zich gericht op gedrag, informatie dragers, uitrusting/apparatuur en
omgeving:
• De algemene indruk is dat het personeel een professionele houding heeft naar elkaar
en naar de toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden. De AVO had voldoende
gerust en er zijn geen aanwijzingen dat de crew onder druk stond.
° De checklisten zijn niet up-to-date. Voor de gemonteerde apparatuur (Heavy Fuel
engine electronic fuel injection (HFE EFI) motor en payload MWIR) moet uit
verschillende checklisten worden gewerkt.
<» Bij de optredende emergency waren de directe acties (zgn. Memory Items)
ogenschijnlijk tegenstrijdig voor de onderscheidende onclerclelen;«BMHHH8&»
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Het verslag is opgenomen als bijlage M bij dit rapport.
2.12 Organisatie en management.
De officiate melding van het voorval is tijdig conform de SG A/963 en via de iuiste kanalen
gemeld.
Doordat de MM/SVVO UAS aan boord van het schip de initlele melding met een e-mail aan
het UAS-OCC heeft gedaan, is door het tijdsverschil tussen de Seyschellen en Nederland
reactietijd verloren gegaan.
De SVVO stond voor exteme informatie uitwisseling in direct contact met het UAS-OCC
Hierdoor is het voorgekomen dat rapporten en getuigenverklaringen niet direct naar de CvO
werden gestuurd maar via het UAS-OCC. Gelet op de vertrouwelijkheid van de documenten
was dit een onwenselijke situatie.
Direct na hetjvoorval heeft de MM/SVVO UAS gehandeld conform de ACZSK-011 punten
2323 en 2324. Hierbij heeft hij direct getuigenverklaringen laten opmaken en de
persoonsgegevens verzameld van het betrokken personeel. Hoewel in punt 2323
voorgeschreven, zijn de vliegtuigbescheiden niet ingeleverd bij het hoofd van de loqistieke
dienst.
Er ontbreekt een procesbeschrijving hoe te handelen aan boord van een schip in geval van
een voorval waarbij een UAS is betrokken. Hierbij gaat het vooral om de interactie tussen het
managementjvan het schip en de UAS VE.
Ook is er geen eensluidende beschrijving van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden voor de (vlieg-)veiligheidsfunctionarissen in geval van een
vliegtuigongeval.
In de ACZSK-011 staan verwijzingen naar documenten die hierop betrekking hebben en het
OM SE, sectie 11 gaat in op meldingen en rapportages.
Hierdoor is ei; zeer weinig informatie vanuit het schip vastgelegd. Hierbij valt te denken aan
een radarplot, weerbericht, communicatiefiles, feitenverklaringen van schepelingen etc.
2.13 Aanvullende informatie.
Constateringen die gedaan zijn aan boord van de JWITT zijn in voorgaande punten reeds
besproken.
2.14 Onderzoekstechnieken.
De bij het onderzoek geraadpleegde documenten zijn uitgegeven door de fabrikant en door
de DMO vrijgegeven. — mmimmmmmm mammmk^mm

Intern gebruik Defensie

20

3 - O y j f fl G g B E V I N D i M G E N
3.1 Soortgelijke voorvallen elders of in het verleden
SraandF,NotTO
F^h]S^.^k^
Groupbekend
is gevraagd
er bij
andere
gebruikers
van de
Scan
Eagle soortgelijke
mcidenten
zijn. Er of
blijken
in het
verleden
twee soortqeliike
lTokTohPr.nZAn iTeS\ Dezejncidentenhebben plaatsgevonden op 5 oktober 2013 en
Jin
flSfhftlheth tweede
6erw incident
,ncid^lna,lPflighthours
relatieve
luchtvochtigheid
van 84/o,
na«*f|ighthours bijbijeeneen
relatieve
luchtvochtigheid
van 92%
Van deze mcidenten zijn helaas geen onderzoeksrapporten beschikbaar
Het antwoord van de NATO Flight Safety Working Group is opgenomen als bijlage J
Op 30 mei 2013 heeft de fabrikant al een SB doen uitkomen(SB «M Avionics pitot sensor
conformal coating) waarbij de fabrikant onderkende dat de aangebShte coating op twee
vlakken op de sensor onvoldoende was. Deze SB is op alle avionics boards correc
uitgevoerd.
Naar aanleiding van de door het LCW geconstateerde corrosievorming en bovenstaande
mcidenten heeft de fabrikant wellicht onderkend dat de door middel van de uitgebrachte
bBl^W aangebrachte coating op twee pads van de pitot sensor niet afdoende was Juist
de coating die door de fabrikant op de rest van de printplaat was aangebracht bleek
onvoldoende bescherming te bieden tegen de inwerking van vocht. De kans dat een sensor
failure
vocht
f a b r i onder
k a n t invloed
i n van
«W
B H kon
H H optreden
H H H H Hbleef
« f f hierdoor
i H ^ / a nbestaan.
1 3 Alsm maatregel
aart
2heeft
0 1 4de
een modificatie van het avionics board aangekondigd. De DMO heeft het SB3-10 vertaald in
een Richtlijn Systeemmanagement ScanEagle 013- Issue 2 (RSS-013 Issue 2) Dit RSR
geeft aan dat de fabrikant vooraf aan de eerstvolgende vlucht deze modificatie moet hebben
uitgevoerd.
Het SB3-10 is inmiddels door de fabrikant op alle avionics boards uitgevoerd
Het SB03-009 en SB 3-10 zijn als bijlage K opgenomen.
3.2 Bevindingen zonder directe relatie met het voorval.
3.2.1 Meldingsprocedure:
De te volgen meldingsprocedure en de te nemen maatregelen bij een incident was op het
moment van het voorval niet geheel duidelijk. Inmiddels heeft er een bespreking
plaatsgevonden tussen de DMO, MLA, CLAS/VKL en JISTARC/VKL en is er een
procesbeschrijving opgesteld. JISTARCA/KL gaat dit verder uitwerken.
3.2.2 Vliegveiligheid
Door de afwezigheid van een procesbeschrijving hoe te handelen aan boord van een schip
in geval van een voorval waarbij een UAS is betrokken en er geen eensluidende beschrijving
is van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de aanwezige (vlieg)veiligheidsfunctionarissen, is weinig informatie aan boord van het schip vastgelegd Hierbij
valt te denken aan een radarplot, weerbericht, communicatiefiles, feitenverklarinqen van
schepelingen etc.
3.2.3 Conservering van materiaal:
Doordat het AV niet direct nadat het was geborgen In (zout-)water is geconserveerd zijn
onderdelen gaan corroderen waardoor het onderzoek aan deze delen werd bemoeilijkt.
3.2.4 Onderzoek:
Het verzenden van het bewijsmateriaal heeft ook onnodig veel tijd In beslag genomen omdat
hier geen pnoriteit aan is gegeven. Dit heeft het onderzoek aanzienlijk vertraagd.
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3.2.5 Documentatie:
Door wijzigingen van configuratie (Heavy Fuel engine electronic fuel injection (HFE EFI)
motor en payload MWIR) zijn de te gebruiken check listen niet meer up-to-date Personeel
moet hierdoor met verschillende check listen werken. Op het SharePoint portaal staan de
documenten voor het analoge en digitale systeem door elkaar heen. Dit is zeer verwarrend
en werkt vergissingen in de hand.
3.2.6 Complexe meervoudige emergencies:
De SE simulator traint alleen de procedures bij een enkelvoudige emergencie Tijdens het
voorval had de AVO echter te maken met een meervoudige emergencie namelijk een spin
en motoruitval. De opleiding zal aandacht moeten gaan besteden aan meervoudiae
emergencies'
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4. CONCLUSIES
4.1 Directe oorzaak:
a. Door corrosievorming op het avionics board is er mogelijk een elektrische storing opgetreden
wat geleid heeft tot een foutieve weergave van de snelheid van het AV. De reactie van het
systeem hierop is als ware de pitot buis verstopt.
b. Omdat het AV zijn snelheid wil vasthouden (air speed centrisch), heeft het systeem tijdens
het voorval meerdere malen de snelheid moeten verhogen Han wei mneten v^rlaqen De->e
snelheidswisselingen leiden tot een onvolledige verbranding van het brandstofmengsel Bij
het verhogen van het throttle commando tijdens het tweede event heeft de motor mogelijk te
veel brandsto toegevoerd gekregen waardoor deze afsloeg. Met andere woorden de motor
heeft zichzelf verzopen" en is daardoor afgeslagen.
4.2 Indirecte oorzaken:
a. De SE opereerde in een zoute, vochtige en daardoor corrosieve omgeving Voor de SE is
geen onderhoudsprogramma voor optreden in een dergelijke omgeving opgesteld;
b. De coating op de printplaat van het avionics board was ondeugdelijk aangebracht
waardoor delen van het avionics board onbedekt bleven;
c De operator merkt niet op dat de snelheid en hoogte afnemen;
d. Schijnbaar tegenstrijdige EP's (Stall/motor stop).

4.3 Bijdragende factoren:
a. Minimale waardes van de "suck&blow" test;
b. Verkeerde berekening in de configuratiefile bij wijzigen van de AV configuratie door plaatsinq
van
de
MWIR
camera.
a
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5- OfiBZAAK
5.1 Directe oorzaak.
Doordat in de analyse een (groot) aantal veronderstellingen en aannames zijn gedaan is het
niet mogelijk om met voile zekerheid een root cause aan te wijzen. Als meest waarschijnlljke
root cause is echter de corrosie op het avionics board aan te wijzen.
poor
deze
corrosie van
ontstaat
tijdens beide
events een elektrische
storingde
diestoring
leidt tot
een
foutieve
weergaye
de snelheid.
Op onverklaarbare
wijze verdwijnt
waardoor
v,e autopilot een hoge snelheid registreert. Dit ieidt tot de snelie pitch-up van het AV om
snelheid te verliezen.
i

In het eerste event grijpt de operator niet in en is de uitslag wat minder heftig. Felt is dat na
het eerste event het vliegtuig voor meer dan een half uur nog probleemloos doorvliegt.
Tijdens het tweede event treedt een grotere daling in snelheid op, gevolgd door een grotere
toename in snelheid. De pitch-up is heviger, net als de terugval in het toerental (RPM).
Waarschijnlijk is tijdens het tweede event door het toedienen van te veel brandstof op een te
laag toerental bij een motor die al wat uren gebruikt is de motor verzopen en definitief
afgeslagen.
Mocht de corrosie niet opgetreden zijn, was er geen storing in de snelheidssensor geweest
en was zeer waarschijnlijk de vlucht zonder noemenswaardige problemen verlopen net als
de overige 131 vluchten die met de analoge ScanEagle uitgevoerd zijn.
5.2

Indirecte/achterliggende oorzaak.
Opereren in een zoute en vochtige omgeving zou op zich geen issue mogen zijn daar het SE
systeem vanjoorsprong is ontwikkeld voor gebruik in de visserij. Echter microscopisch
onderzoek van het LCW heeft aangetoond dat de door de fabrikant aangebrachte coating
niet goed over de printplaat van het avionics board was uitgevloeid. Hierdoor bleven delen
onbeschermd en heeft er toch corrosie kunnen ontstaan tussen de twee smd contacten op
de
printplaat.
H
Voor het optreden met het systeem in een corrosieve omgeving is geen
onderhoudsprogramma voorhanden. De corrosie is hierdoor onopgemerkt qebleven dan wel
voortijdig voorkomen.

Bij een "stall/spin" schrijft de EP voor om in twee stappen van 5 knopen de snelheid te
vermeerderen. Echter bij een engine faillure luidt de EP minimale airspeed instellen wat
neerkomt op snelheid verminderen. De twee emergencies traden tijdens het tweede event
nagenoeg gelijktijdig op. Deze twee EP werken elkaar in feite tegen.
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5.3 Bijdragende factoren.
a. "Suck & Blowtest.
Hoewel de uitkomst van de "suck en blow" test binnen de vastgestelde waardes viel, is
gebleken dat de waardes ten opzichte van voorgaande vtuchten met defflHfcminimaal
waren.
weight and balance procedure.
Tijdens de weight and balance procedure wordt een AV configuratiefile opgemaakt. Uit
onderzoek is gebleken dat de AV configuratiefile incorrecte waardes aangaf <~
—
'
'
""
"
'•
■
'
.z:.1""'"
"
■- "

«l Dit is in een
de
simulator getest waarbij tijdens het veranderen van de parameters slechts kortstondig
kleine verandering in het vlieggedrag waameembaar was. Na het bereiken van de nieuwe
"steady state" situatie vloog het AV normaal door.
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6 - M A AT R E G E L E N E J j A A N B E V g j J N G E N
6.1 Genomen maatregelen.
a n?J£fS;2T iS d°0r dS f3brikan{ Se*(avi°™s pitot sensor conformal coating,
aSnS bo's96"8" "" U',geV°erd DeZe SB voorziet in het <*"»«* coaten van het gehele
6.2 Nog te nemen maatregelen.
a. Door staf CLAS/VKL en JISTARCA/KL in overleg met CZSK/vliegveiligheid opstellen van
een procedure hoe te handelen bij een voorval waarbij een UAS is betrokken Hierbij qaat
het vooral om de mteractie tussen het management van het schip en het UAS detachement.
b. Door staf CLAS/VKL en JISTARCA/KL in overleg met CZSK/vliegveiligheid opstellen van
een eenduid.ge beschnjving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor
(vlieg)veiligheidsfunctionarissen bij een voorval waarbij een UAS is betrokken.

c. Uitwerken door JISTARCA/KL van de te volgen meldingsprocedure en de te nemen
maatregelen bij een incident waarbij een UAS is betrokken.
6.3 Aanbevelingen

1.

De MLE 21 organisatie dient limieten vast te stellen voor een minimale (en evt

2.

maximale) uitslag van de suck and blow test;
In de pre-flight opnemen dat bij twijfel over de uitslag van de suck and blow test deze

5.

nogmaals uitgevoerd moet worden;
De MLE 21 organisatie dient een EP op te stellen voor het vliegen op "altitude
centric" bij onbetrouwbare snelheidsinformatie;
De MLE 21 organisatie dient de nut en noodzaak van het wings level commando bij
het gebruik in de Emergency Procedures te onderzoeken;
De MLE 21 organisatie dient de betrouwbaarheid van de snelheidssensor bij het

6.

opereren in een corrosieve omgeving te verhogen;
De MLE 21 organisatie dient een onderhoudsprogramma te ontwikkelen om

7.

vroegtijdig corrosievorming te kunnen onderkennen dan wel om corrosievorming te
voorkomen;
De SE opleiding dient het bewustzijn bij de operators te verhogen in het waarnemen
en onderkennen van problemen met de snelheidssensor (afnemende hoogte en
snelheid van het AV). Zeker in relatie tot de presentatie in IMUSE van

8.

vlieggerelateerde informatie;
De PH-ops dient het documentatiebeheer zodanig in te richten dat documenten per

3.
4.

systeem overzichtelijk zijn gegroepeerd en er voor zorgdragen dat documentatie "up
to date" is;
De CvO moet er op toezien dat bewijsmateriaal met de hoogste prioriteit wordt
behandeld.
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7- APPRECIATIE CONCERN DIRECTOR
u(ithevoeerdniS98n°men **" dit raPP°rt ™ constateer dat dit 0f1derzoek zorgvuldig is
De conclusies, de voorgestelde maatregelen en aanbevelingen onderschrijf ik
Mijn stafoff.c.er VKL draag ik op om op de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en
aanoevelingen
toe
te
zie'n.
B
Voorts verzoek ik de DMO de aanbevelingen 1 t/m 6 ter hand te nemen.
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