
 

 
Om vanuit een schip op volle zee naar de vaste wereld (boorplatform, 

productieplatform, windmolens op zee, etc.) te gaan is vaak een gevaarlijke 

situatie. Met toenemende veiligheidseisen wordt de vraag naar veilige 

overstap steeds groter. De opdracht: ontwerp een systeem waarbij de 

overstap naar de vaste wereld verantwoord kan geschieden. Houd hierbij 

niet enkel rekening met een op- en neergaande beweging maar met alle 

bewegingen van een schip. 

 
Het vooronderzoek begon met het verkennen van de al bestaande 

oplossingen. Op het moment wordt er veel gebruik gemaakt van helikopters 

maar er zijn ook bedrijven die zich specialiseren in het bouwen van bruggen 

die de bewegingen opvangen. Verder hebben we gekeken naar verschillende 

voorbeelden van stabilisatie. Zo kwamen we bij kippen die hun hoofd stabiel 

houden tijdens het lopen, gyroscopen die om dezelfde as blijven draaien en 

videocamerastabilisators die schokken uit het beeld halen. Tot slotte hebben 

we ons verdiept in de bewegingen die een schip maakt. Dit blijken er zes te 

zijn: het heen en weer bewegen over de drie assen en het draaien om de 

drie assen.  

 
Na een lange ideeën fase zijn we bij ons ontwerp aangekomen. Omdat een 

schip zes verschillende bewegingen heeft, zijn er minstens zes verschillende 

motors nodig om deze bewegingen te dempen. Vandaar dat ons ontwerp 

zes poten heeft. Deze zes poten stabiliseren het bovenste platform waar een 

brug op staat die kan draaien, hellen en verlengen. Dit komt van pas bij het 

verplaatsen van personen van het schip naar het platform, maar ook bij 

onverwacht grote golven waarvoor de zes poten niet genoeg beweging op 

kunnen vangen. 

 
Het prototype bestaat voor een groot deel uit ge-3Dprintte onderdelen. Op 
deze manier konden we ons prototype snel en gedetailleerd maken. Het 

platform wordt aangestuurd door een Arduino. Deze Arduino maakt gebruik 
van een gyrosensor om de oriëntatie van het platform te bepalen. Deze 

gegevens gaan vervolgens door formules die we op hebben gesteld m.b.v. 

een coördinaten systeem om de servomotors in de juiste positie te brengen. 
We hebben op deze schaal geen GPS kunnen toepassen maar om toch de 

heen-en-weergaande bewegingen over de drie assen te kunnen 
demonstreren hebben we een programma geschreven waarmee het 

platform ook via USB met de PC bestuurd kan worden. 
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Veilige overgang tussen schip en vaste wereld 

Scan de code voor een animatie van het ontwerp: 
 
Gijs van den Brandt - gijsvdbrandt@live.nl 
Ernst van Poelgeest - ernstvanpoelgeest@gmail.com 
Meesterproef 6VWO d’Oultremontcollege 2017 
 

 


