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Roto rswi n g - sta b i tisato r
stopt rollen van jachten
Deze zomer eindigde Rotorswing Marine als vierde in de Mkb Innovatie Top 100. Het Raamsdonksveerse bedrijf heeft

een oplossing bedacht tegen het rollen van een jacht, het missetijkmakende draaien om de lengteas. Een ingenieus

stabilisatiesysteem dat handig gebruikmaakt van het fenomeen waardoor ook draaiende tennisballen effect krijgen.

RudoIí 6eurink

otorjachten hebben een gedrag

dat tijkt op een s[inger: inko-
mende gotven exciteren de ro[-

beweging van een schip, met grote ver-
sne[[ingen tot gevo[9. De schomme[ingen
zorgen ervoor dat glazen van tafel va[[en,

voorwerpen uit kasten vatLen, mensen

zich moeten vasthouden en zetfs zeeziek

kunnen worden. Een stabilisatiesysteem
biedt uitkomst door deze beweging te

dempen en zo het comfort voor de stuur-
man en vooral ook voor de rest van de

bemanning van het jacht te verhogen. Ro-

torswing Marine Levert zo'n op[ossing.
Op 12 juni eindigde Rotorswing Ma-

rine als hoogste Brabantse bedrijf en aLs

vierde van Nederland in de Mkb Innovatie

Top L00. Het bedrijf uit Raamsdonksveer

ontwikkel.t en levert stabilisatiesystemen

voor jachten. Dat kLinkt misschien als een

gezapige were[d, maar door toepassing

van het Magnus-effect (het fenomeen dat
ook zorgt voor effect aan draaiende bat-

Len), servo-aandrijftechniek, modelvorming
en motion control samen met hoogwaar-
dig mechanisch ontwerp is een effectieve
oplossing ontwikkeLd voor jachten tot der-
tig meter. Het bedrijf groeit sne[: meer dan

een verdubbe[ing el.k jaar.

De geschiedenis van Rotorswing gaat te-
rug tot L982. In dat jaar bouwt Theo Koop

met zijn bedrijf Koopnautic Holland de eer-

ste inklapbare stabitisator op basis van het

Magnus-effect. De systemen zijn hydrau-

[isch aangedreven. De prestaties zijn in-

drukwekkend. maar een aantal technische

aandachtspunten rondom afdichting van

het product voor zout water zorgt ervoor

dat het project in de ijskast betandt.

Ruim vijf jaar geteden is het project

weer opgestart. InmiddeLs zijn goede af-

dichtingen nametijk commercieeI ver-

krijgbaar. Koop gooit het echter over een

andere boeg.0m maximaaI te kunnen pro-

fiteren van de vooruitgang in servotech-

niek kiest hij voor e[ektrische aandrijftech-
niek en PLC's met Ethercat-communicatie.
Hiermee wordt een flexibele architectuur
gecreëerd, waarmee klantspecifieke wen-

sen sneI kunnen worden geïntegreerd.

Voor de ontwikkeLing en de productie

van de mechanische constructies werken

Koop en ik - zijn technische kompaan

- intensief samen met Wetech uit Nuth.

Dat bedrijf brengt veel achtergrondken-
nis en ervaring in, opgedaan in veel suc-

cesvolle stabiLisatieprojecten. Na een serie

veelbetovende tests in een watertank en

aan boord van een 13,5 meter tang jacht

hebben we Rotorswing Marine opgericht.
Vervolgens hebben we met een nieuw de-

moschio en feedback van de eerste serie

commercië[e leveringen de hardware en

de besturing geoptima[iseerd.

Door juist aan het einde van de krediet-

crisis te beginnen, is veel aandacht ge-

gaan naar het opzetten van een fl.exibeLe,

doelgerichte organisatie. Zo heb ik voor de

ontwikketing en de productie van de be-

sturingen een apart bedri,jf opgericht: Ap-

p[ied Mechatronic Solutions. Voor verkoop

en marketing wordt samengewerkt met
partners. Voor de Europese markt is DMS

Hol.Land de distributeur. Inmiddets zijn aI

tienta[[en systemen opgeleverd en ziet de

orderportefeui[[e er gezond uit.

5[uizen
Stabi[isatievinnen zijn de bekendste

slingerdempingsystemen voor motor-
jachten. Hierbij worden midscheeps

twee vinnen geplaatst. Deze sturen het

schip niet, maar leveren een ro[moment
op. Ze genereren een op- en neerwaartse
hydrodynamische kracht wanneer ze in
de juiste hoek door het water bewegen.

Ze zijn daardoor geschikt voor s[inger-
demping, relatief eenvoudig en leveren
goede prestaties bij hogere sne[heden.

Traditione[e systemen gebruiken hy-

drauliek voor de verstetting van de vinnen.

Voor hydrau[iek is een significante hoe-

veeLheid infrastructuur nodic en er is een
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risico op een oLie[ek. Inmiddels zijn er ook

eLektrische vinaandrijvingen. De benodigde

momenten zijn echter dusdanig hoog dat

hiervoor een comptexe aandrijftijn nodig is.

De montage midscheeps van vinnen bete-

kent dat ze vaak op een moeiLijk bereikbare
plaats in de machinekamer van het schip

moeten worden gemonteerd. 0m het risico

van schade aan de uitstekende vinnen te

voorkomen, moet bovendien een compro-

mis worden gesloten rond het formaat van

de vinnen. Ze mogen niet zijdeLings uitste-
ken buiten de romp of aan de onderzijde

uitsteken onder de kie[ van het schip.

Rotorswing Marine heeft gekozen voor

stabi[isatoren op basis van het Magnus-ef-

fect, Dit effect zorgt juist voor grote krach-

ten bij Lage snetheden en past daarom
goed bij waterverpLaatsende motorjachten,

waar NederLand traditioneeI sterk in is. De

Totors staan in operatie haaks op de vaar-

richting en steken enigszins uit buiten de

romp. Ze zijn zo ontworpen dat ze intrek-
baar zijn zodatze paraLleL aan de vaarrich-
ting en dicht tegen de romp staan. Handig

bij bijvoorbeetd sLuizen. Het lntreksysteem

zorgt ervoor dat er weinig beperkingen zijn

in de afmetingen van de rotors die daar-

door verder naar buiten kunnen worden
gemonteerd. Hierdoor Leveren de rotors
grote krachten en hebben ze een grotere

momentarm, dus meer lift en een effectie-
vere actuator voor roLdemping.

Niet-[ineair
voor een regelsysteem moet je de groot-

heid meten en die gegevens koppeLen

aan een actuator. We meten de rotbe-
weging met hoogwaardige, industrië[e
Mems-sensoren zodat we een voLLedige

reconstructie van de reLevante toestan-
den van het schip genereren. Deze acce-

[erometers Leveren vergeLijkbare signa-
Len aLs de bekende sensoren in mobieLe

teLefoons of spelcomputers maar met
hetcrc cncrifir:ticc

De actuatie doen we met rotors. Het

Magnus-effect wordt gebruikt voor de

aandrijving. ALs een rotor met een con-

stant toerentaL draait in een stromend
medium, dan vormt zich een kracht [ood-
recht op de stroomrichting van het me-

dium en loodrecht op het oppervlak van

de rotor. De besturing moet ervoor zorgen

dat de draairichting en het toerentaI zo

aangestuurd worden dat demping maxi-
maaL is met minimate mechanische belas-
ting voor de aandrijving.

Voor een effectieve motion controI is

een model van de dynamica van het sys-

teem nodig. ZoaLs aL eerder aangegeven,

Lijkt de dynamica van een roL[end jacht

op een stinger; het is echter weL een flink
nlet-Lineaire sLinger door de vorm van het

schip. Deze vorm en de massaverdeling

is ook specifiek voor eLk schip, Ook het

Magnus-effect zetf is niet-[ineair. De ont-
wlkkeLing van een geschikte motion-con-
tro[l.er voor deze toepassing is daardoor

comp|.ex, UiteindeLijk is het doeI van deze

controLLer dat hij een nutsetpoint (geen

roLbeweging) voLgt onder externe versto-
ringen ofweL verstoringsonderdrukking.
De toestandsmetingen worden gebruikt

om het effect op het schip te bepaten met
diverse Lineaire en niet-Lineaire fitters. Een

directe meting van de verstoring zou het
probLeem veeI eenvoudiger maken, maar

de golven vormen een tweedimensionaat,
breedbandig spectrum met diverse voort-
p[antingsrichtingen en sneLheden. Er zijn

in de Literatuur tests te vinden om dit te
meten maar geen succesvolle toepassin-
gen in stabi Lisatiesystemen.

Onze stabiLisatoren gebruiken snelte

servomotoren en servodrives. Zo kan de

draairichting van de rotors zeer sneL wor-
den veranderd, terwijL via metingen de

dynamica van de aandrijving kan worden
geoptimaLiseerd voor sne[heid, energie,

ge[uidsniveau en mechanische be[asting.

Recentelijk is ook het materiaal van de

rotors veranderd naar carbon. Dit Levert een

aanzienLijk Lagere traagheid op en daarmee

energiebesparingen en nog betere presta-

ties. Ook is de oppervlaktestructuur van de

rotor uitgebreid onderzocht voor optima[e
prestaties. AL met aI zijn we erin ges[aagd

om met twee rotors van een meter tang en

l-40 mittimeter doorsnede een schip van

vijfentwintig meter en bijna honderd ton
wateÍverp[aatsing te stabiLiseren.

( Het Magnus-effect zorgt voor

een kracht loodrecht op de

stroomrichting en loodrecht

op het oppervlak van de

constant draaiende rotor.

Zerospeed
MomenteeI Ligt de focus binnen Rotor-

swing Marine op de marktontwikkeLing

voor de stabiLisatoren. Stapsgewijs wi[[en
we groeien naar de buurlanden van Ne-

derland, de rest van de EU en vervolgens

wereLdwijde kLanten. De voorbereiding
voor export en de opscha[ing van de dis-

tributieketen en de eigen organisatie ver-

eisen veeL aandacht. In het afgelopen jaar

ls een aantaI aanvuILingen aan het portfo-

lio geïntroduceerd, om ook (snetlere) jach-

ten met casco's van aluminium en glasve-

zelversterkt kunststof te kunnen voorzien

van stabi[isatoren.
De grootste ontwikkeLing in de afgelopen

twee jaar is echter de Zerospeed-stabiLisator,

die ook werkt terwijl. het schip stiLtigt, bij-

voorbeeld wanneeT het in een baai voor

anker Ligt. Dan komen de golven Lange tijd
vanuit dezelfde richting en kan het schip

flink gaan rolten. Om te kunnen profiteren

van het Magnus-effect moet er echter wa-

ter langs de rotors stromen, dus was er een

aanpassing nodig. Bij Zerospeed worden de

draaiende rotors op en neer door het water
bewogen. Door deze beweqing te synchro-

niseren met de rolbeweging van het jacht

wordt demping gecreëerd. Zowel de rotatie

aLs de zwenking van de rotors wordt met

seryomotoren aangedreven. De eerste orders

zijn binnen en de installatie van het eerste

systeem wordt nu intensief voorbereid.

Rudolf Geurink is technisch manager en

mede-eigenaar van Rotorswing Marine in
Raamsdonksveer. Daarnaast is hij eigenaar
van Applied Mechatronic SoLutions in

Raamsdonksveer en fuLltime werkzaam bij
Fei Company in Eindhoven.

Redactie Alexanden Pil

MECHATROl.lICA&MACHINEBOUllló 27


