
 
 

 

 

Comparison study 

MRU vs INS 
 

JB Systems levert wereldwijd industriële automatiseringsoplossingen voor klanten in de machinebouw, offshore en 
procesindustrie. Met meer dan twintig jaar ervaring en een vaste kern van 70 ervaren engineers kunnen onze 

relaties profiteren van een enorme hoeveelheid kennis en ervaring! 
 

Onze missie: Het leukste bedrijf voor onze mensen en onze relaties!! 

Wie jij bent: 
 

 Enthousiast over de vraagstelling 

 Enthousiast over offshore en industriële software 

 Doet graag net dat beetje extra 

 Opleiding werktuigbouwkunde, informatica of computer 

science, elektrotechniek 

 HBO of WO niveau 

 Stagiair of afstudeerder 

 

 
Wie wij zijn 
Je zal je stage opdracht binnen de R&D afdeling van JB 

Systems uitvoeren. Wij zijn een kleine afdeling van 3 man 

maar schrikken niet terug van grote uitdagingen. Sterker nog, 

het zoeken naar uitdagingen en nieuwe kansen is een 

belangrijk onderdeel van onze dagelijkse bezigheid.  

 

Ons doel is mee te denken met onze klanten en collega’s, te 

demonstreren wat er mogelijk is en deze mogelijkheden voor 

iedereen toegankelijk te maken. Jouw opdracht valt binnen 

deze doelstelling. 

 

Als student krijg je een bovengemiddelde stagevergoeding 

van 600 euro per maand en wekelijkse coaching. De lijnen 

zijn kort en je kan op elk moment terecht met je vragen of 

ideeën.  

 

 

 

 

 

Een Batenburg Techniek onderneming  
JB systems is een werkmaatschappij van het beursgenoteerde bedrijf Batenburg Techniek, een technische dienstverlener 
met ruim 800 specialisten. Batenburg Techniek gelooft in de kracht van samen.  
De bedrijven binnen de groep zijn gespecialiseerd in elektromechanische en industriële techniek en actief binnen 
uiteenlopende industriële. 

T +31 (0) 10 460 80 60 

personeelszaken@jbsystems.nl 

Aanleiding 
 
De offshore industrie is continu bezig met het verbeteren van 
veiligheid en efficiency door het terugdringen van downtime 
en het verhogen van de productiviteit.  
 
Downtime verminderen en productiviteit verhogen wordt 
veelal bereikt door het mogelijk te maken om de bewegingen 
van het schip te compenseren. Hierdoor kan het hijsen, 
boren of pijpleggen ook bij wildere zee nog doorgaan. 
 
Om de bewegingen van een schip te kunnen compenseren 
is een nauwkeurige meting van deze beweging cruciaal. 
Hiervoor worden Motion Reference Units (MRU) of Inertial 
Navigation Systems (INS) gebruikt. 
 
In 2017 hebben wij een studie gedaan naar de prestaties 

van de verschillende MRU’s: 

jbsystems.nl/comparative-study-motion-reference-units/ 

 

In navolging op dit onderzoek willen we nu ook voor INS’s 

een dergelijk onderzoek doen met name gericht op niet-

harmonische en langzame bewegingen. 

 

 

Opdracht 

 

Onderzoek de literatuur op het gebied van MRU, INS en het 

gebruik hiervan in de offshore industrie. 

 

Schrijf een onderzoeksplan waarin de prestaties van de 

sensoren onderling vergeleken kunnen worden en voer de 

experimenten uit dit plan uit. 

 

Publiceer de resultaten in een white paper welke openlijk 

beschikbaar is. 

https://www.jbsystems.nl/comparative-study-motion-reference-units/

