MKB in ruimtevaart
AOES Technology Group heeft 125 medewerkers met 20
nationaliteiten in 4 landen
De 'Advanced Operations and Engineering Services Technology Group' (ATG)
in Noordwijk is gespecialiseerd in ondersteunende technieken voor lucht- en
ruimtevaart. Het bedrijf voert zowel in-house als bij de klant opdrachten
uit op de gebieden van warmteoverdracht, stromingsleer en mechanische
constructies en visualisering. Michiel Vullings, manager van ATG Projects en
Jasper de Jong, manager van ATG People, geven een toelichting.

HANSVANTHIEL

• aast het bekende Estec (EuroIml pean Space Research and TechI nology Centre) in Noordwijk is,
in een onopvallend kantoorgebouw,
het bedrijf ATG gevestigd. ATG is de
nieuwe naam van AOES 'Advanced
Operations and Engineering Services'.
Aanleiding voor de naamsverandering
is de overdracht van het bedrijf aan een
nieuwe eigenaar. De naam 'AOES' is
weer te herleiden tot de managementbuyout, in 2003, van 'Atos Origin
Engineering Services'. En dat kwam
weer van de IT-afdeling van Philips, die
destijds door Atos was overgenomen.
Zo is de geschiedenis van het huidige
AOES, dan wel ATG, terug te voeren tot
het jaar 1969 en het Duitse IkossGmbH
uit Stuttgart.
In Noordwijk staat het hoofdkantoor
van de onderneming. Daarnaast zijn er
vestigingen in Frankrijk, Engeland en
Duitsland. Het bedrijf telt ongeveer 125
werknemers van ruim 20 verschillende
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nationaliteiten en is wereldwijd actief.
De meeste opdrachten komen uit projecten van de European Space Agency
(ESA), maar het bedrijf is ook betrokken
bij het ontwerp van vluchtsimulatoren
voor zowel Airbus als Boeing, zo vertelt
Jasper de Jong.
ATG Medialab houdt zich bezig met
technische visualisering; het produceert dan ook ruimtevaartanimaties
voor ESA.
"Maar we werken ook voor bedrijven
als ASML", zegt Michiel Vullings. "Het
gaat bijvoorbeeld om beeldmateriaal
van machines die nog niet bestaan,
maar ook wel om demonstratievideo's
waaruit bepaalde gevoelige informatie
moet worden weggelaten. Daarbij
moet de visualisatie wel technisch betrouwbaar blijven, tot op het laatste
schroefje."

People
Het bedrijf houdt zich specifiek ook bezig met detachering en recruitment.

Allerlei modellen zijn daarbij mogelijk,
aldus Jasper de Jong. "Vanuit ons specialisme zijn we heel goed in staat om
voor onze klanten te bemiddelen bij de
werving van technische medewerkers.
Dat gebeurt letterlijk wereldwijd en
daarbij bemiddelen we ook bij huisvesting, informeren we over scholing van
kinderen, werk voor de partner, enzovoorts. Niet alleen in Nederland, maar
ook in Duitsland, Engeland en Frankrijk
zijn we, met onze eigen vestigingen,
goed op de hoogte van de plaatselijke
omstandigheden. Er is ook wel een
cross-over met de opdrachten die we
zelf uitvoeren, in-house dan wel op locatie bij de klant. Hierdoor bieden we
extra flexibiliteit in de manier waarop
een project kan worden uitgevoerd."
Gevraagd naar de rol die sociale media,
bijvoorbeeld Linkedln, hierin spelen,
zegt de Jong: "Dat is heel belangrijk en
dat wordt nog belangrijker. Linkedln is
een databank waarin je heel gericht
kunt zoeken naar bepaalde kennis, vaardigheden en ervaring. Daar maken we
veel gebruik van. Verder zitten we als
bedrijf ook op Facebook en sinds kort
zelfs op Twitter. Maar ik geloof niet dat
we daar op dit moment al te veel mee
doen...we werken wel aan een integrale
strategie voor sociale media."
Vooral het midden- en kleinbedrijf in
de high-tech sector maakt steeds meer
gebruik van 'cloud computing'. In hoeverre geldt dat ook voor AOES/ATG? "Bij
'people' doen we alles in de cloud. De
toegang tot mensen, de databank van
medewerkers, de'sales force'/customer
relation management'... alles is overal
en altijd beschikbaar via de cloud", zegt
de Jong.
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Voor de technische ontwikkeling wordt
gebruik gemaakt van zo'n dertig verschillende softwarepakketten. Dat zijn
er vijf voor 'computational fluid
dynamics', vijf voor thermische analyse,
vijf voor 'structures', vijf voor eindigeelementen analyse en bijna tien onder
de noemer 'algemeen' (waaronder
Matlab en Mathcad). Zulke toepassingen, en ook visualisatie, vereisen zeer
veel rekenkracht en daarvoor heeft ATG
een eigen high-performance cluster in
gebruik met zo'n 350 cores. Een gedeelte draait onder Unix, een gedeelte onder Windows.
De derde tak, naast ATG People en ATG
Medialab heet ATG Projects en is ruwweg onder te verdelen in 'structures',
'thermal' en 'flow', vertelt Michiel Vullings. Bij de structuren gaat het onder
meer om sterkteberekeningen van onderdelen van lucht- en ruimtevaartuigen. Onderzoek naar de effecten op
korte en lange termijn van een nieuwe
methode van lassen, bijvoorbeeld, valt
onder'structures'.
Bij'thermal'gaat het om warmteverdelingen zoals afvoer van warmte op bepaalde plaatsen in een constructie. Bij
warmteoverdracht gaat het in het algemeen om convectie, geleiding en
straling, maar in de ruimtevaart, in het
luchtledige, speelt convectie meestal
geen rol. Thermische analyse is overigens op meer gebieden, zoals in de
halfgeleiderindustrie, van groot belang, aldus Vullings.
'Flow' is op basis van snelheden onder
te verdelen in subsoon, transsoon,
supersoon en hypersoon. In het laatste
geval gaat het om snelheden groter
dan Mach 5, dus vijfmaal de snelheid
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van het geluid. Dat speelt bij terugkeer
van een ruimtevaartuig in de dampkring (reentry) maar ook bij een landing op een andere planeet (entry). De
snelheid van een straaljager ligt voornamelijk in het supersone gebied, maar
ook bij de scheiding van gassen, wat
belangrijk is in de olie- en gasindustrie,
kunnen supersone stromingen optreden. Transone en subsone luchtsnelheden vindt men bijvoorbeeld in de commerciële luchtvaart en 'automotive' is
subsoon. In de automotive sector gaat
het dan niet alleen om externe aërodynamica, maar ook om stromingen van
brandstofmengsels in motoren, vertelt
Vullings.

Onderzoek
Een andere indeling van stromingen
kan worden gemaakt op basis van het
gedrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 'standaard' continuüm flow, de rarefied flow en de
plasma flow. Als een gas erg ijl wordt,
spreekt men van een 'rarefied'gas. Dit
betreft dus stromingen bij lage dichtheden of bijna vacuüm, zoals aan de
grens tussen de ruimte en de atmosfeer. Bij plasma flow gaat het om stro-

mingspatronen van geïoniseerde gassen.
"Er zijn zeker academische contacten,"
antwoordt Michiel Vullings desgevraagd, "vooral met de TU Delft, omdat
die het meest gespecialiseerd is in luchten ruimtevaart. We hebben een groep
adviseurs van ex-hoogleraren op specifieke vakgebieden en een van onze
werknemers geeft les aan de TU-Delft.
Verder hebben we verschillende stagiairs van technische universiteiten."
ATG neemt deel aan diverse Europese
onderzoeksprojecten, waarbij het bedrijf ook een eigen financiële bijdrage
levert. Een voorbeeld is FPy, het Europese Seventh Framework Program. Zulke onderzoeksprogramma's gaan ook
meestal in samenwerking met academische instituten.
"Ongeveer 80% van onze opdrachten
komt van ESA en het is de bedoeling
dat dat minder wordt. Niet dat het
werk van ESA minder wordt, al wordt er
op de Europese ruimtevaart bezuinigd",
zeggen Vullings en de Jong glimlachend, "maar de rest wordt meer. We
willen diversificeren en dat is ook een
van de doelstellingen van de nieuwe
eigenaar." •
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