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1. Materialen 
 
Dit is een inventaris van de door ons gebruikte materialen. Dit gaat vooral over de hoofdonderdelen 
van onze quadcopter die we hebben moeten aanschaffen. Voor informatie over onze zelfontwikkelde 
elektrische systemen en de componenten daarvan verwijzen wij u graag door naar de daarvoor 
bestemde secties in ons verslag. De prijzen zijn in de valuta waarmee we ze betaald hebben. 
  
Naam  X450 Real Carbon Fiber Frame 
Gekocht Ebay/5starshobby.com 
Stukprijs $ 46,51 
Aantal  1 
Werking  

Een koolstofvezel frame met bevestigingspunten voor de motoren  en een Controller 
Board. Computergestuurd gesneden en met een verstelbare wielbasis (afstand 
tussen de poten) 

Motivatie  
We wilden een zo licht mogelijk frame hebben. Ook moest het frame stevig zijn en  
binnen onze prijsklasse vallen. Er was ook een variant van de X450 die aanzienlijk 
goedkoper was maar deze voldeed niet aan onze eisen omdat hij gemaakt was van 
triplex. Ook hebben wij eerst gekeken naar de mogelijkheid om ons eigen frame te 
maken maar dit kostte teveel tijd. Daarom hebben we gekozen voor deze X450. Een 
ander voordeel van dit frame is dat we hiermee zowel in + als in x configuratie 
kunnen vliegen. Dit heeft te maken met de bevestigingsgaten in het frame. We 
kunnen ons flight control board er op meerdere manieren op zetten.  

Tech Specs  
Leeggewicht:  200 gram 
Spanwijdte diagonaal: 84 cm 
materiaal  koolstofvezel en aluminium 
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Naam  BP A2217-9 Brushless Outrunner Motor 
Gekocht Aeroquad.com 
Stukprijs $ 24,95 
Aantal  4 
Werking  

de A2217-9 is een borstelloze elektromotor. Dit komt doordat de windingen op de 
behuizing zijn geplaatst en de magneten op de rotor-as. Het voordeel van een 
borstelloze motor is dat vonkvorming en slijtage van de koolstofborstels voorkomen 
wordt. De term “Outrunner” slaat op het feit dat de hele buitenkant van de motor 
meedraait. Dit komt veel voor bij de motoren die gebruikt worden voor de 
modelbouw. 

Motivatie  
Dit waren de krachtigste motoren die verkrijgbaar waren op Aeroquad.com, een site 
waar we veel van onze onderdelen vandaan hebben, en dat sprak ons wel aan. Want 
wij willen zoveel mogelijk draagvermogen hebben voor onze quadcopter zodat wij er 
later eventueel nog andere apparatuur op kunnen monteren en meenemen. 

Tech Specs 
Number of Cellss: 2 – 3 Li-Poly 
   6 – 10 NiCd/NiMH 
Kv:   950 RPM/V 
Max Efficiency  80% 
Max Efficiency Current 5 – 15A (>75%) 
No Load Current 0.9A at 10V 
Resistance  0.095 Ω 
Max Current  18A for 60s 
Max Watts  200 Watt 
Weight   73.4 gram 
Size   27.8mm x 34mm 
Shaft Diameter  4mm 
Poles   14 
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Naam  HobbyWing FlyFun Brushless ESC 30A 
Gekocht Aeroquad.com 
Stukprijs $ 22,95 
Aantal  4 
Werking 

ESC staat voor Electronic Speed Controller. Een ESC stuurt dus kort gezegd de 
motoren aan. Iedere motor heeft zijn eigen ESC. De ESC stuurt de motoren aan door 
middel van een PWM signaal (Pulse Width Modulation). Een PWM signaal bestaat uit 
een elektrische stroom in de vorm van een blokgolf met een vaste frequentie. Maar 
door de lengte van de blokgolf aan te passen past de ESC de snelheid van de motoren 
aan. 

 
een PWM signaal 

Motivatie 
Bij een krachtige motor hoort een krachtige ESC. Daarom deze keuze. 

Tech Specs 
Output:   30A continuous, 40A Burst for 10 seconds 
Input voltage:  5,6V – 16.8V/2S-4S (7.4V-14.8V) LiPo or 5-12 cells NiCd/NiMH 
Battery Elimination Circuit Output: 2A Linear Mode  
Max Speed:    
210,000 rpm for 2 Poles BrushLess Motors 
70,000 rpm for 6 poles   BrushLess Motors 
35,000 rpm for 12 poles BrushLess Motors 
Weight:  25 gram 
Size:   24mm x 45mm x 11mm 
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Naam  APC 8x3.8 Propeller 
Gekocht Aeroquad.com 
Stukprijs $ 3,00 
Aantal  4 
Werking 

Propellers zijn qua vorm hetzelfde als vliegtuigvleugels. Het profiel van een propeller 
genereert een opwaartse kracht (lift). Hoe harder de propeller ronddraait, hoe meer 
lift. 

Motivatie 
Het kiezen van de juiste propellers is cruciaal. Want hoe groter de propellers, hoe 
groter de lift op lage snelheid. Maar een grotere propeller heeft ook een hogere 
weerstand. Ook zijn kleinere propellers instabieler. Helaas zijn er niet echt richtlijnen 
voor het kiezen van de juiste propeller. Dus we hebben de keuze gemaakt op 
ervaring. We hebben de specificaties van onze quadcopter op het forum van 
aeroquad.com gezet en gevraagd welke propellers hier het beste bij pasten. En 
uiteindelijk kwamen we met wat deskundig advies uit op deze propellers. 

Tech Specs 
Hub Diameter:   0,5 inch 
Hub Thickness:   0,30 inch 
Shaft Diameter:  1/4 inch 
 

Naam  APC 8x3.8 Pusher Propeller 
Gekocht Aeroquad.com 
Stukprijs $ 4,00 
Aantal  4 
Werking 

Een pusher prop werkt hetzelfde als een gewone propeller. Het verschil is alleen dat 
de hele propeller gespiegeld is. Dit zorgt ervoor dat de propeller alleen lift kan 
genereren als hij de andere kant op draait (tegen de klok in). Omdat deze propellers 
eigenlijk alleen maar voorkomen in de mulitcopter wereld zijn ze wel iets prijziger.  

Motivatie  
Zie APC 8x3.8 Propeller. 

Tech Specs  
Zie APC 8x3.8 Propeller. 
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Naam  Zippy Flightmax 4000mAh 3S1P 20C 
Gekocht hobbyking.com 
Stukprijs $ 19,99  
Aantal  1  
Werking 

De batterij voor onze quadcopter. Deze batterij word gebruikt voor alle 
componenten op onze quadcopter. De batterij is oplaadbaar. 

Motivatie 
Deze batterij had de beste prijs/kwaliteit verhouding.  

Tech specs 
Type:    Li-Po 
Capacity:    4000mAh 
Voltage:    3S1P / 3 Cell / 11,1v 
Discharge:    20C Constant / 30C Burst 
Weight:    306g (including wire, plug & shrink wrap) 
Dimensions:    146mm x 51mm x 22mm 
Balance Plug:    JST-XH 
Discharge Plug:   Bullet Connector 
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Naam  IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells  
Gekocht hobbyking.com 
Stukprijs $ 24,99 
Aantal  1 
Werking 

Dit apparaat kan LiPo; LiFe; Lion; NicD en NiMH batterijen opladen, balanceren en 
ontladen. 

Motivatie 
We hebben voor deze oplader gekozen omdat hij compatible was met onze batterij.  

Tech Specs 
Input Voltage:    11~18v 
Circuit power:    Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W 
Charge Current Range:   0,1~5,0A 
Discharge current range:  0,1~1,0A 
Ni-MH/NiCd cells:   1~15 
Li-ion/Poly cells:   1~6 
Pb battery voltage:   2~20v 
Weight:    277g 
Dimensions:    133mm x 87mm x 33mm 
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Naam  Digi International XBee ZB 
Gekocht Farnell.com 
Stukprijs € 26,97 
Aantal  2 
Werking 

De XBee verzorgt onze draadloze communicatie. De XBee werkt met UART (Universal 
Asynchronous Receiver/Transmitter). Voor de uitleg over UART zie pagina 14 de XBee 
die wij hebben aangeschaft heeft een maximaal bereik van 120 meter. Dit is 
natuurlijk in een ideale situatie! Alle XBee modulen hebben dezelfde pinout dus we 
kunnen later als we dat willen zonder problemen een duurdere XBee met een groter 
bereik aanschaffen. 

Motivatie 
Wij hebben gekozen voor de XBee omdat het een bekend en betrouwbaar product is.  
Vanwege zijn bekendheid is er ook veel informatie over te vinden. Dit maakt het tot 
een ideale keuze.  

Tech Specs 
Voor de specificaties van de XBee verwijzen wij u naar de datasheet. Deze is te 
vinden op de bijgevoegde CD-rom.  
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2. I2C-bus (TWI Two Wire serial Interface) 
 

Algemeen 

I2C is een seriële bus, die gebruikt wordt om data uit te wisselen. Deze bus is in 1979 door Philips 

ontwikkeld en in 1980 gepatenteerd. I2C gebruikt twee bi-directionele lijnen, seriële data (SDA) en 

seriële klok (SCL). Meestal zijn de logic levels 3.3 Volt of 5 Volt en worden beide hoog gehouden door 

pull-up weerstanden. I2C wordt gebruikt met verschillende snelheden, gangbare snelheden zijn: low-

speed (10KHz) 10 kbit/s; standaard (100KHz) 100 kbit/s; high speed (400KHz) 400 kbit/s en high 

speed mode 3.4 Mbit/s. 

 

Master en slave 

Op een I2C bus kunnen meerdere slaves zitten. Elke slave is adresseerbaar door een uniek adres. Dit 

adres is 7 bit’s lang en zo kunnen er 128 verschillende slaves op een bus. De master stuurt altijd de 

SCL lijn aan, wel is er de mogelijkheid voor de slaves om de SCL lijn langer laag te houden om zo meer 

tijd te verkrijgen voor het versturen van de data. Een slave kan geen communicatie beginnen, alleen 

de master kan dat. 

 
Het protocol 

De communicatie start met het versturen van een startsignaal. Dit 

houdt in dat de SDA-lijn laag wordt gemaakt terwijl de SCL-lijn hoog is. 

Nu ‘luisteren’ alle slaves of hun adres ook op de bus komt. 

 

Vervolgens wordt het slave adres verstuurd waar de master mee wil 

communiceren. De eerste 7 bit’s geven het adres aan en het laatste bitje, de Read / Write bit geeft 

aan of je data wil lezen of iets wilt schrijven naar de slave. De R/W bit moet je 1 maken als je wilt 

gaan lezen en 0 als je iets wilt schrijven. De Most Significant Bit (MSB) wordt als eerste verstuurd. 

 

Als de slave wordt aangesproken door het adres en de R/W bit, reageert de slave als het goed is met 

een acknowledge (ACK). Dan weet je dat de slave de data goed heeft ontvangen. 

 

Nu is het tijd om naar het te lezen of te schrijven register te schrijven. Ook als je data uit een register 

wilt lezen van een slave moet je er eerst heen schrijven om aan te geven dat je die data uit dat 

register wilt hebben. Als alles goed gaat reageert ook hier de slave met een acknowledge naar de 

master. 
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De slave ‘weet nu’ welke data hij moet versturen. Dit zal gedaan worden nadat de master een 

repeated start stuurt en meteen daarna het adres + read bit stuurt. Als dit goed gaat reageert de 

slave weer met een acknowledge en zet vervolgens de opgevraagde data op de bus. 

 

Sommige devices ondersteunen multiple-byte read/write. Dit is om van / naar meerdere registers te 

lezen / schrijven in een communicatiesessie. Het voordeel hiervan is dat er niet steeds startsignalen 

en adres data verstuurd hoeven te worden. Dit is dus aanzienlijk sneller. 

 

Om hier gebruik van te maken reageert de master nadat de slave de opgevraagde data op de bus 

zette met een acknowledge. De des betreffende slave zal uit zichzelf het te lezen register met één 

ophogen en de inhoud van dat register direct weer versturen. Ook hier kan je weer als master met 

een acknowledge op reageren om zo meerdere registers te lezen per sessie. Als je geen data meer 

wilt van de slave, stuur je niet een acknowledge maar een not acknowledge (NACK). De slave stopt 

dan. En de master stopt de communicatie sessie door een stopsignaal te genereren. 

 

De communicatie stopt met het versturen van een stopsignaal. 

De SDA-lijn wordt hoog gemaakt terwijl de SCL-lijn hoog is.  

 

De praktijk 

Voor dit project gebruiken wij een microcontroller van ATmel, 

de ATMEGA2560. Deze is uitgerust met een I2C peripheral, een soort module in de microcontroller 

die de communicatie regelt. Deze module sturen wij door bepaalde waardes naar de I2C register te 

schrijven. 

 

Eerst stellen wij de klokfrequentie in. Omdat al onze slave’s de high speed mode (400KHz) 

ondersteunen, kiezen wij voor deze. De klok ferquentie stel je in door de bit rate in het TWBR (TWI 

Bit Rate Register) en de pre scaler bits in het TWSR (TWI Bit Rate Register) te zetten. 
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De SCL frequentie is gedefinieerd als: 

 

 
Waarin SCL frequency onze gewenste klok frequentie is (400KHz), TWBR de waarde is van het Bit 

Rate Register en TWPS de waarde is van de prescaler bits, deze stellen we gelijk aan 0 voor een 

prescaler van 1. De CPU Clock frequency is 16MHz. Dit geeft ons een TWBR van: 

 

400 000 = 16 000 000 /  16 + 2 * ( TWBR ) * 40 

400 000 ( 16 + 2 * ( TWBR ) * 40 ) = 16 000 000 

TWBR  = (  ( 16 000 000 / 400 000 ) – 16 ) / 2 = 12 

 

Om de I2C te configureren schrijven wij de volgende functie: 

 
 

Met de prescaler bits hoeven we niks te doen, aangezien deze standaard op 0 staan voor een 

prescaler van 1. 

 

Het versturen van een start signaal gebeurt door de TWINT (TWI interrupt) flag te clearen, door er 

een 1 heen te schrijven. Het TWSTA (TWI start) bitje hoog te maken en het TWEN (TWI enable bit) 

hoog te maken om de TWI in te schakelen. Om een start signaal te genereren schrijven wij de 

volgende functie: 

 
  

Het versturen van data gebeurt door de te versturen data te plaatsen in TWDR (TWI data register). 

TWINT flag te clearen, door er een 1 heen te schrijven en TWEN hoog te maken om de TWI in te 

schakelen. Om data te versturen schrijven wij de volgende functie: 

 
 

void I2C_Init(void) 

{ 

 TWBR = 12;  //Zet de bit rate bits voor een SCL frequentie van 400KHz 

} 

 

void I2C_Start(void) 

{ 

 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN); //Verstuur I2C start 

 while ( ! ( TWCR & (1 << TWINT)));   //wacht tot start verstuurd is 

} 

 

void I2C_write(uint8_t I2CData) 

{ 

 TWDR = I2CData;   //Plaats te versturen data in het TWDR register 

 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); //Verstuur de data over de I2C bus 

 while(!(TWCR & (1 << TWINT))); //Wacht tot verstuurd is en ACK is ontvangen 

} 
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Om data van een slave te ontvangen moet de TWINT flag 0 zijn door er een 1 heen te schrijven. Ook 

moet de TWEN bit hoog zijn zodat de TWI is ingeschakeld. Om data van een slave te ontvangen 

schrijven wij de volgende functie: 

 
 

Om als master een acknowledge te sturen moet de TWINT flag 0 zijn door er een 1 heen te schrijven. 

Ook moet de TWEN bit hoog gemaakt worden om de TWI in te schakelen. En TWEA (TWI Enable 

Acknowledge Bit) hoog zijn, om aan te geven dat je een acknowledge wilt versturen. Om als master 

een acknowledge te versturen schrijven wij de volgende functie: 

 
 

Om een stop te genereren moet de TWINT flag 0 zijn, door er een 1 heen te schrijven. TWEN hoog 

maken om de TWI in te schakelen. En TWSTO (TWI stop bit) hoog te maken om aan te geven dat je 

een stop wilt genereren. Om een stop te versturen schrijven wij de volgende functie:

 

  

uint8_t I2C_read(void) 

{ 

 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);  //Clear interrupt to start transmission 

 while(!(TWCR & (1 << TWINT)));  //Wacht tot dat de data volledig binnen is 

 return TWDR;     //Geef de ontvangen data terug aan de 

}           functie 

void I2C_master_acknowledge(void) 

{ 

 TWCR = (1 << TWEA) | (1 << TWINT) | (1 << TWEN); //Verstuur een acknowledge 

}       

void I2C_stop(void) 

{ 

 TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO); //Verstuur het stop signaal 

}      
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3. U(S)ART (universal synchronous/asynchronous receiver transmitter) 
 
Algemeen 
De U(s)art is een peripheral op onze microcontroller die seriële data ontvangt en verstuurt. Hij werkt 
“Full Duplex” dat wil zeggen dat het versturen en ontvangen van data tegelijkertijd kan en mag 
gebeuren. Ook kan er gekozen worden tussen asynchrone en synchrone communicatie; master of 
slave klok aangestuurde mode; verschillende baudrates; verschillende lengtes voor de datapakketjes 
en 1 of 2 stop bitjes. 
 
Master en slave 
Bij U(S)ART heb je geen slave of master, omdat de data in beide richtingen kan verlopen en er geen 
echte kloklijn is. Wel is het belangrijk dat op beide onderdelen die deelnemen aan de seriële 
communicatie de baudrate gelijk is. 
 
De praktijk 
Voor dit project gebruiken wij een microcontroller van ATmel, de ATMEGA2560. Deze is uitgerust 
met 4 U(S)ART peripherals, een soort module in de microcontroller die de communicatie regelt. Deze 
module sturen wij door bepaalde waardes naar de U(S)ART register te schrijven. 
 
In onze init functie schakelen we eerst de U(S)ART transmitter en receiver in. Dit doen we door bit 3 
(TEXENn) en bit 4 (REXENn) hoog te maken in het UCSRnB register. 
 
Dan kiezen wij voor 1 stop bitje. Dit doen we door bit 3 (USBSn) laag te maken in het UCSRnC 
register. Dit bitje is standaard al laag, de initial value is 0. Ter verduidelijking zetten wij dit 
becommentarieerd wel in onze init functie. 
 
Dan kiezen wij voor een 8 bit datalengte per pakket. Dit doen we door bit 1 (UCSZn0) en bit 2 
(UCSZn1) hoog te maken in het UCSRnC register. Deze bitjes zijn standaard al hoog, de initial value is 
1. Daarom hoeven wij zelf deze niet meer te zetten. Ter verduidelijking zetten wij dit 
becommentarieerd wel in onze init functie. 
 
Dan berekenen wij een prescale waarde voor de klok, op basis van de door ons gekozen baudrate. 
Omdat wij later eventueel de klok snelheid aanpassen en niet elke keer opnieuw zelf de prescaler 
willen uitrekenen laten wij dit door de compiler doen door de volgende regels: 
 
#define USART_BAUDRATE 9600 
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1) 
 
Voor USART_BAUDRADE kies je de gewenste baudrate. En de regel daaronder berekend de 
bijbehorende prescaler die bij de init functie geladen wordt in het UBBR0L en UBRR0H register. 
De prascale waarde is 12 bits. De laagste acht komen in UBBR0L en de hoogste vier komen in 
UBBR0H. 
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Om nu data te versturen over de U(S)ART schrijven we de te versturen data simpelweg naar het 
UDR0 register en de U(S)ART peripheral doet de rest. Maar wanneer er snel data achter elkaar 
verstuurd worden kan er een conflict optreden omdat het vorige datapakketje misschien nog niet 
compleet verzonden is. Dit lossen we op door te controleren of de verzendbuffer leeg is voordat we 
weer wat versturen, als hij nog bezet is wachten we tot dat hij leeg is. 
 

 
 
Als we nu meer data in een keer willen versturen willen we niet elke keer handmatig de 
USART_Transmit functie aan roepen. Hiervoor schrijven wij onze USART_Sendstr functie. Deze 
functie wordt doorlopen totdat de datastring doorlopen is en elke keer wordt een karakter per keer 
verstuurd door onze USART_Transmit functie. 
 

 
 
 
Als we nu een getal willen versturen, moeten we dit getal eerst ‘afbreken’ in afzonderlijke getallen. In 
de stdio.h bibliotheek is hier een functie voor genaamd: sprintf. Deze breekt een getal af en zet de 

void USARTInit(void) 

{ 

 UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);  //Enable receiver en transmitter 

// UCSR0C |= (1 << USBS0:    //1 stop bit 

 

// UCSR0C = (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01);  //8 bit data 

  

 UBRR0L = BAUD_PRESCALE;    //Select baudrate prescaler 

 UBRR0H = (BAUD_PRESCALE >> 8); 

} 

void USART_Transmit (unsigned char data) 

{ 

 while (!( UCSR0A & (1 << UDRE0)));   //Wacht (indien nodig) tot dat transmit buffer leeg is 

 { 

  //wachten 

 } 

 UDR0 = data;  //Plaats data in het UDR0 register om het te versturen 

} 

void USART_Sendstr(char *s) 

{ 

 while (*s)  

 { 

  USART_Transmit(*s); 

  s++; 

 } 

} 
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onderdelen afzonderlijk in een string. Het getal 123 word dan “1”,”2”,”3”. De functie ziet er als volgt 
uit: 
 
Sprintf(tekst, “%d\r\n”, waarde); 
 
Tekst is van het type string en waarde is bijvoorbeeld een integer. Tussen de twee aanhalingstekens 
kan eventueel nog tekst worden geplaats die tussen de string komt. We gaan verder niet in op deze 
functie. 
 
De output van deze functie wordt in ‘tekst’ gezet, deze kan met onze USART_Sendstr functie 
verstuurd worden. 
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4. Versnellingsopnemer 
 
Wat is een versnellingsopnemer? 
Een versnellingsopnemer meet de versnelling (∆ snelheid) 
in een bepaalde richting. De drie-assige 
versnellingsopnemer die wij gebruiken, de ADXL345, meet 
de versnelling op de X(voor/achter), Y(links/rechts) en 
Z(boven/onder) as. De ADXL345 is een CAS (Capacitive 
Acceleration Sensor). Dat houdt in dat er in de package 
een klein gewicht zit dat door middel van acceleratie 
wordt verplaatst, door deze verplaatsing verandert de 
weerstand van de ‘polysilicone veer’, deze weerstand is in 
verhouding met de versnelling. Als de 
versnellingsopnemer geen dynamische versnelling ondervindt (de versnelling zonder het 
zwaartekracht component), meet hij een opwaartse versnelling van ±9,81 m/s2 (  ), de statische 
versnelling. 
 
Toepassingen 
Versnellingsopnemers hebben enorm veel toepassingen. Ze zijn in moderne elektronica dan ook 
overal te vinden. Zo zitten ze in de meeste smartphones, tablets en notebooks. Maar ook zijn ze te 
vinden in bijvoorbeeld auto’s om airbags te activeren en de hulpdiensten te alarmeren, in geval van 
een aanrijding. Versnellingsopnemers zijn ook verwerkt in stappentellers omdat ze ook goed 
vibraties kunnen meten. 
 
Het gebruik 
Belangrijk bij onze versnellingsopnemer is dat hij precies in het scharnierpunt van de quadcopter 
gepositioneerd is. Dit moet omdat de versnelling overal op de quadcopter anders is, dit is geen 
probleem bij de gyroscoop, omdat de hoeksnelheid wel overal hetzelfde is. 
Stel je voor dat een quadcopter om de y-as naar achter kantelt. Dan is er aan de achterkant een 
versnelling naar beneden gericht en aan de voorkant een positieve versnelling. Maar in het midden 
(waar de versnellingsopnemer geplaats is) is de versnelling 0, want het midden staat immers stil. Op 
dat moment ondervindt de versnellingsopnemer nog wel een opwaartse versnelling van ±9,81 m/s2. 

Hij meet deze versnelling deels op de Z-as en deels de X-as. Dus      √     
       

  omdat de 
hoek tussen de X-as en Z-as 90⁰ is. En omdat wij weten dat de resulterende versnelling omhoog 
gericht is, kunnen wij hoek α bepalen tussen de Z-as en de loodlijn met het 

aardoppervlak met de formule         
     

 
 . Helaas is deze methode niet 

toe te passen als de quadcopter een versnelling doormaakt omdat er dan 
geen mogelijkheid is om de versnelling die veroorzaakt wordt door de 
zwaartekracht te scheiden van de daadwerkelijke versnelling. Verder kunnen 
wij door middel van integreren de afstand en snelheid uit de 
versnellingsopnemer bepalen.  
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Probleem 
Een punt waar we rekening mee moeten houden is dat als onze quadcopter een constante snelheid 
heeft gekregen de versnelling 0 is. En deze beweging kunnen wij dus niet detecteren met de 
versnellingsopnemer of de gyroscoop. Dus als wij horizontaal constant afdwalen kunnen wij dat in 
principe niet corrigeren. 
We kunnen het wel registreren als we alle gemeten versnellingen bijhouden en integreren. Na twee 
keer geïntegreerd te hebben, hebben wij de afstand. En door ervoor te zorgen dat de ∑   . 
(afstand vooruit is positief, afstand achteruit is negatief), kunnen we ervan uitgaan dat de 
quadcopter bij benadering stil hangt. 
Door middel van een Riemannintegratie berekenen wij de afstand uit de gemeten versnelling. Een 
groot probleem hierbij is dat de versnellingsopnemer niet oneindig snel kan meten. Als we dus 
eenmaal een versnelling naar een constante beweging gemist hebben, kunnen wij deze verder niet 
detecteren en zal de quadcopter daarom deze snelheid behouden. Dit probleem is eventueel met 
GPS te verhelpen. 
  



20 
 

5. Gyroscoop 

 
Wat is een gyroscoop? 
Een gyroscoop is een rotatiesymmetrische massa die om zijn as 
kan draaien. De werking van een gyroscoop is gebaseerd op 
Newton’s eerste wet. Hierin staat dat een object in beweging 
deze beweging in dezelfde richting zal voortzetten, tenzij er 
krachten van buiten op werken. Vaak is een gyroscoop in een 
Cardanische ophanging gevat zodat hij in alle drie dimensies 
vrij kan draaien. In zo’n ophanging blijft de as altijd een kant op 
wijzen. Door deze eigenschap kan de gyroscoop worden 
gebruikt als oriëntatie instrument. 
 
Onze gyroscoop werkt echter volgens het Sagnac-effect. Dit 
werkt optisch en bevat geen bewegende onderdelen. Een 
lichtstraal wordt gesplitst en via verschillende gebogen banen weer gecombineerd. Een faseverschil 
kan dan gemeten worden als er een rotatie heeft plaats gevonden. Dit faseverschil is gerelateerd aan 
de hoek ten opzichte van de vorige positie. 
 
Toepassingen 
In de scheep- en luchtvaart wordt de gyroscoop gebruikt als kompas. De gyroscoop zijn nauwkeuriger 
dan kompassen die gebruik maken van het aardmagnetisch veld, omdat hij geen last heeft van 
storing door bijvoorbeeld ijzer. Kompassen die gebruik maken van het aardmagnetisch veld 
ondervinden hier wel storing van. 
 
Het gebruik 
Wij gebruiken een gyroscoop om de hoek te bepalen ten opzichte van zijn beginpositie. Omdat we 
niet direct de hoek in graden of radialen krijgen, maar de hoeksnelheid in graden / seconde, moeten 
we gaan integreren tegenover de tijd. Elke keer dat er gemeten wordt vermenigvuldigen we deze 
waarde met de tijd tussen de metingen en afhankelijk van de draairichting over de desbetreffende as 
tellen of trekken we deze waarde bij de huidige hoek op of af. 
 
Probleem 
Omdat wij op deze manier de hoek krijgen van zijn beginpositie moet de 
quadcopter bij het opstijgen perfect horizontaal staan over de x-as (pitch), 
de y-as (roll) en loodrecht op het aardoppervlak met de z-as (yaw). In de 
praktijk komt dit bijna niet voor en zit je dus met een afwijking. Gelukkig is 
de hoek ook te berekenen met een versnellingsopnemer die ook statische 
versnellingen kan meten, in dit geval de zwaartekracht. Hiermee weet je 
dus alle drie de hoeken bij het opstijgen en de verandering van de hoek 
door middel van de gyroscoop. Zo bepalen we de ‘echte’ hoek. 
 
Omdat de gyroscoop zelf een afwijking heeft en omdat wij niet oneindig snel kunnen meten en 
integreren wordt deze afwijking alleen maar groter naar verloop van tijd, ook wel de drift genoemd. 
Deze zal ook tijdens de vlucht gefilterd en gecombineerd moeten worden met de 
versnellingsopnemer om deze afwijking te onderdrukken. 
  

Cardanische ophanging 

As oriëntatie gevoeligheid en 
richting van de rotatie 

 



21 
 

druk tegenover de hoogte 

6. Luchtdruksensor (barometer) 

 
Wat is een luchtdruksensor? 
Een luchtdruksensor kan luchtdruk meten. De luchtdruk die wij meten is de kracht die de 
zwaartekracht uitoefent op de massa van de luchtkolom boven het meetoppervlak van de sensor. 
 
Toepassingen 
De luchtdruksensor kan gebruikt worden om iets te zeggen over het weertype en de verwachting. 
Snelle veranderingen van de luchtdruk gaan meestal vergezeld met veel wind. Luchtdruk stijging 
betekent in 80% van de gevallen een temperatuurstijging en van een dalende luchtdruk gaat vaak 
gepaard met een temperatuur daling. 
Een andere toepassing waar wij dankbaar gebruik van maken is de hoogtebepaling. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van het feit dat de luchtdruk afneemt wanneer de hoogte toeneemt (er komt 
immers steeds minder lucht boven dat punt te staan). 
 
Het gebruik 
Met onze luchtdruksensor de BMP085 krijgen wij een 
waarde die gerelateerd is aan de luchtdruk. Deze waarde 
moet zeer veel berekeningen ondergaan voordat we de 
daadwerkelijke luchtdruk hebben. Er moet bijvoorbeeld 
rekening gehouden worden met de temperatuur omdat 
dit ook invloed heeft, daarom is de BMP085 ook met een 
temperatuursensor uitgerust. Ook is elke geproduceerde 
sensor net iets anders, daarom zijn ze allemaal 
gekalibreerd. Deze kalibratiedata staat in een EEPROM 
(electrically erasable programmable read-only memory) 
ook in de BMP085. Ook deze kalibratiedata wordt gebruikt bij de berekening van de luchtdruk. Als 
we uiteindelijk de daadwerkelijke luchtdruk hebben kan deze worden gebruikt om te hoogte te 

berekenen volgens: 


























255.5

1

0

1*44330
p

p
hoogte waarin P0 = 1013.25 hPa (luchtdruk op 

zeeniveau), P de gemeten luchtdruk en de hoogte in meters. 
 
Probleem 
De luchtdruk kan gaan variëren door bijvoorbeeld een windvlaag (door lucht stromingen van een 
hoog- naar een laagdrukgebied of van een warm naar een koud gebied) maar ook binnen als iemand 
een deur open of dicht doet. En dan hebben we het nog niet eens over de storing in luchtdruk die 
door de rotors zelf ontstaat. 
Ook is deze manier van hoogte bepaling niet erg nauwkeurig omdat de luchtdruk in ons vlieg bereik 
niet enorm varieert. Met deze sensor kunnen wij op zijn nauwkeurigste in de ‘ultra high resolution 
mode’ de hoogte op 25 cm bepalen. Om dat te onderdrukken bepalen wij ook de hoogte berekend 
met de hoeken en versnelling van de assen, zo berekenen wij de versnelling op de z-as in een ‘body 
fixed frame’ (want de quadcopter kan onder een hoek hangen en dat maakt niks uit voor de hoogte). 
Zo weten we de daadwerkelijke versnelling loodrecht op het aardoppervlak. Als we deze tweemaal 
integreren hebben we de afgelegde afstand over de z-as in het body fixed frame, de hoogte. 
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7. Lichtbak 

 
Om zelf printplaten te kunnen maken hebben moest er een belichtingsbak komen. Een lichtbak heeft 
als functie de fotogevoelige laag van een printplaat aan te tasten op de plaatsen waar het koper later 
weg geëtst moet worden. De belichtingsbak moet van twee kanten kunnen belichten, omdat wij van 
zowel de onderkant als de bovenkant koper weg willen etsen. Het is onmogelijk om eerst de ene en 
dan de andere kant van de print te belichten, omdat de via’s dan eigenlijk nooit goed recht boven 
elkaar zitten. Op internet zijn meerdere professionele belichtingsbakken te vinden. Maar deze zijn 
voor ons veel te duur. Er zat dus eigenlijk nog maar één ding op: zelf een lichtbak maken. 
 

 
Professionele lichtbak, vraagprijs € 399,- (www.brigatti.nl)  

 
Eigenlijk is een lichtbak niet veel meer dan een doos met UV lampen waar je een print in kunt leggen. 
Eerst was het plan om een houten kist te maken met een plexiglas bodem waar we een print op 
konden leggen. Maar dat leverde meerdere problemen op.  
Het eerste probleem is dat plexiglas bijzonder goed is in het absorberen van UV licht. Dus wij zouden 
onze print enorm lang moeten belichten om genoeg UV licht de print zelf te laten bereiken. Maar aan 
de bovenkant zit geen plexiglas, dus bij zo’n lange belichtingstijd wordt de bovenkant overbelicht. 
Overbelichting houd bij het etsen in dat een groter deel van de fotogevoelige laag word aangetast 
dan dat je oorspronkelijk gepland had. Onderbelichting is het niet lang genoeg belichten van een 
printplaat. Dit resulteert erin dat de fotogevoelige laag niet of nauwelijks kan worden aangetast. De 
laag kan dan later in het proces niet goed verwijderd worden met als gevolg de je de print kan 
weggooien. 
Er moest dus een ontwerp komen waarbij beide kanten van de print evengoed belicht worden en 
waarbij het materiaal waar de print op rust veel UV licht doorlaat. 
Na enig uitzoekwerk kwamen wij tot de conclusie dat glas het beste UV licht doorlatende materiaal 
was. Ook zou in ons ontwerp zowel op de boven- en onderkant een glazen plaat komen zodat beide 
kanten van de print evengoed belicht worden. 
Toen kwam het volgende probleem, namelijk de lampen. Waar haal je ze vandaan en hoe gebruik je 
ze? De oplossing bleek echter erg simpel, een deed zich voor in de vorm van een oude 
gezichtsbruiner die wij tegen kwamen op marktplaats. Deze gezichtsbruiner bevatte 6 UV lampen die 
niet te klein nog te groot waren en ook de bedrading was nog prima intact. Een ideale en goedkope 
oplossing.  
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Vervolgens begonnen wij met het ontwerp van onze lichtbak. Het idee zou zijn dat we de lichtbak 
door middel van scharnieren open en dicht konden doen. De afmetingen waren door de lampen 
eigenlijk al vastgesteld. De afbeelding hieronder is van het eerste prototype van onze lichtbak. De 
afmetingen van het houten frame van de lichtbak zijn te vinden in de onderste foto. De dimensies 
van het frame van het prototype en de daadwerkelijke lichtbak verschillen niet. 
 

 
animatie van het eerste prototype van de lichtbak 

 

 
Dimensies van de lichtbak  
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Op 26 februari 2012 zijn wij begonnen met het maken van de lichtbak. Er zijn tijdens het bouwen wel 
enige aanpassingen in het design gekomen. Zo kwamen wij er bijvoorbeeld achter dat twee van de 
zes UV lampen kapot waren. Ook is besloten de voorkant van de lichtbak open te houden, omdat dit 
het makkelijker maakt printen in de lichtbak te doen en te controleren of de lampen aanspringen. Als 
laatste hebben wij besloten de bovenste glasplaat niet vast te maken aan het houten frame, zodat 
het gewicht van de plaat de sheet op de print drukt. 
  

 
Assemblage van onze lichtbak 

 

 
De lichtbak tijdens het belichten van de XBee adapter 
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8. Print ontwikkelen 
 
Het tekenen van de print in Eagle 
De naam van een gratis programma voor het tekenen van printplaten. Wij hebben dit programma 
gedurende het profielwerkstuk gebruikt om al onze printen in te tekenen. 
 
Als eerste moet in Eagle een schematic getekend worden. In deze schematic moeten alle nodige  
componenten geplaatst worden. Vervolgens moeten deze componenten door middel van lines op de 
juiste manier verbonden worden. Je kunt deze componenten zelf gaan tekenen maar je kunt ook 
gebruik maken van de bibliotheken met componenten. Eagle wordt standaard geleverd met een 
aantal bibliotheken maar je kunt er zelf ook bibliotheken bij downloaden. Wij hebben onder andere 
de bibliotheek van Sparkfun gedownload, omdat de meeste van onze componenten daar vandaan 
komen. 
 

 
Een schematic in Eagle 

 
Het is in het schematic van Eagle niet nodig om de connecties helemaal te tekenen. Je kunt de 
connecties ook labelen. Zo blijft alles wat overzichtelijker. 
 

 
Voorbeeld van een aantal labels in een schematic 
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Nadat het schematic af is kan het board getekend worden. Het board is de daadwerkelijke print. 
Omdat de componenten dankzij het schematic al op de juiste manier verbonden zijn hoef je nu 
alleen nog maar rekening te houden met de plaatsing van de componenten. Als je de componenten 
op het board geplaatst hebt kun je beginnen met het tekenen van de spoortjes. Het programma 
geeft aan waar het spoortje heen moet maar je moet zelf bedenken hoe het spoortje daar komt. Dit 
is over het algemeen de meest tijdrovende opgave tijdens het ontwerpen van een printplaat. 
  

 
Een board in Eagle (de gele lijnen (airwires) geven aan welke pads nog verbonden moeten worden 

 
Als het board ook af is moet je het board uitprinten op een transparante sheet. Hierbij moeten alle 
plaatsen waar het koper moet blijven zitten zwart zijn. Belangrijk is dat, als je een dubbelzijdige print 
maakt, de bovenkant gespiegeld is. Zodat de geprinte kant 
van de sheet het dichtst bij de print komt. Anders wordt 
later tijdens het belichten de kans op overbelichting groter. 
Hiernaast zie je de sheets van het motor control board. De 
sheet voor de bovenkant en de sheet voor de onderkant 
zijn nu precies uitgelijnd. Zodat de vias precies boven 
elkaar zitten. Tussen de twee sheets zit een oude print. 
Deze gebruiken wij om de sheets op de juiste afstand van 
elkaar te houden. Anders zouden de sheets misschien 
scheef kunnen trekken als we de blanke print ertussen 
doen. Een precieze uitlijning is cruciaal. 
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Theorie print ontwikkelen 
De blanke printplaten die wij gebruiken bestaan uit  4 lagen. De eerste laag is een isolerende epoxy 
laag. De tweede laag is de koper laag, hier zullen alle spoortjes in geëtst worden. De derde laag is een 
fotogevoelige laag. En de vierde laag dient als bescherming en voor bescherming tegen krassen en is 
niet lichtdoorlatent en zorgt er zo voor dat de fotogevoelige laag niet aangetast word. 
 

 
Lagen van een printplaat (van onder naar boven: epoxy, koper, fotogevoelige laag, bescherming) 

 
Het maken van een printje bestaat uit een paar stappen. Aan de hand van een voorbeeld zullen 
beschrijven wij nu wat er gebeurt tijdens het maken van een printplaat. 
 
Stap 1:  
In een donkere kamer de beschermlaag van de printplaat afhalen. Vervolgens de sheet met de afdruk 
zorgvuldig boven de print positioneren. Daarna het geheel in de lichtbak plaatsen en belichten totdat 
de fotogevoelige laag voldoende is aangetast door het UV licht. Deze belichtingstijd moet aan de 
hand van een kalibratieprint bepaald worden.   
 

 
(links): De sheet (helemaal boven) bedekt de fotogevoelige laag voor het grootste gedeelte tijdens het belichten 

(rechts): De fotogevoelige laag word op sommige plaatsen aangetast (weergegeven als lichtgroen) 

 
Stap 2: 
De print uit de lichtbak halen en onder dompelen in een bad met natriumhydroxyde. Dit verwijderd 
de fotogevoelige laag op de plaatsen waar deze in aangetast door het UV licht van de lichtbak. Op die 
plekken komt het koper nu bloot te liggen. Als je de printplaat niet lang genoeg in het bad houd 
wordt de laag niet overal verwijderd. Als je de print er te lang in houd word door het licht van de 
omgeving (wat ook UV licht bevat) de fotogevoelige laag overal aangetast en verwijderd. Ook deze 
tijd moet aan de hand van “trail en error” bepaald worden. 
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de printplaat met de fotogevoelige laag deels verwijderd 

 
Stap 3: 
Nadat de fotogevoelige laag op de juiste plekken verwijderd is door het natriumhydroxyde kan de 
print worden ondergedompeld in het volgende bad. Dit bad bevat natriumpersulfaat. Het koper dat 
in aanraking kan komen met deze stof, lost op. Zo kan je al het koper op de wenste plekken makkelijk 
weghalen. Voor de reactie moet het bad verwarmd zijn, rond de 50°C is ideaal. Om deze 
temperatuur te bereiken hebben wij dit bad in een frituurpan geplaatst. 
 

 
Het natriumpersulfaat tast de koper laag aan op plaatsen waar de fotogevoelige laag niet meer aanwezig is 

Na enige tijd is al het blootliggende koper weg geëtst 

 
Stap 4: 
De laatste stap van het etsen. De print uit het bad halen en eventuele natriumpersulfaat afspoelen. 
Na het grondig schoonmaken van de print, de print nogmaals in de lichtbak doen. En net zo lang 
belichten tot dat de gehele fotogevoelige laag is aangetast door het UV licht. Daarna de print 
nogmaals schoonmaken met natriumhydroxyde zodat al het koper bloot komt te liggen. De 
printplaat is nu klaar om gesoldeerd te worden. Het principe van dubbelzijdig printen is precies 
hetzelfde. Belangrijk is dan wel dat de sheets goed uitgelijnd zijn! 
 

 
De printplaat na het verwijderen van de overgebleven 

fotogevoelige laag 
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Kalibratie 

Zoals hierboven al gezegd is moet de belichtingstijd doormiddel van een kalibratieprint bepaald 
worden. Wij hebben gedurende het profielwerkstuk meerder kalibraties uitgevoerd. Dit kwam omdat 
we halverwege van type sheets zijn gewisseld. Doordat de nieuwe sheets een andere 
lichtdoorlaatbaarheid hadden, moest er dus ook opnieuw  gekalibreerd worden. 
 
Tijdens het kalibreren wordt de kalibratieprint om een bepaalde (maar constante) tijd stukje bij 
beetje afgedekt. Zodat bepaalde plekken verschillende tijden belicht worden. Pas na het hele 
ontwikkelproces doorlopen te hebben kunnen we zien welke resultaten de verschillende tijden 
hebben gehad. 
 

 
Foto van de sheet van een simpele kalibratieprint (10 tijden) 

 
De eerste keer dat we de belichtingstijd hebben bepaald, hebben wij de bovenstaande sheet 
gebruikt. Om de minuut (let niet op de tijden die op de print staan) hebben wij een stukje van de 
print afgedekt. Totdat we na 10 minuten alle vakjes hadden afgedekt. Vervolgens hebben wij de print 
ontwikkeld. Zo verkregen wij het volgende resultaat: 

 

 
Kalibratieprint na het ontwikkelen. Bij “0:30” is te weinig koper weg geëtst, en bij “5:00” juist teveel.  

Bij “5.00” zie je gaatjes in de groundplane 

 
Halverwege zijn we van type sheets gewisseld omdat de inkt daar beter op zou hechten. Deze sheets 
lieten minder licht door. Door opnieuw te kalibreren hebben we opnieuw de optimale belichtingstijd 
bepaald. 
 
Ook de ontwikkeltijd moest bepaald worden aan de hand van zo’n vergelijkbare kalibratie. Het bleek 
echter dat een ontwikkeltijd langer dan een halve minuut en korter dan 4 minuten voldoende was. 
We hoefde deze tijd niet preciezer te bepalen. 
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Solderen 
Voordat we gaan solderen is het belangrijk de print nogmaals goed schoon te maken met 
natriumhydroxyde. Pas als de print helemaal schoon is kunnen we doorgaan met de volgende stap. 
Namelijk het controleren van de spoortjes en de pads. Ga met een microscoop alle spoortjes nog een 
keer bij na om te kijken of ze toch nog niet ergens verbinding maken. Als je zo’n plek vindt waar het 
spoortje nog vast zit aan de groundplane of een ander spoortje moet je deze wegsnijden met een 
stanleymes.  Nadat je alle spoortjes visueel geïnspecteerd hebt moet je alles nogmaals controleren 
met een multimeter. Als de multimeter aangeeft dat er nog ergens spoortjes aan elkaar zitten kun je 
deze onbedoelde connectie verwijderen door er een spanning overheen te zetten. Hierdoor brandt 
het spoortje weg op de plaats waar de weerstand het hoogst is (de plek waar de spoortjes aan elkaar 
zitten, omdat het spoortje daar het kleinst is). 
 
Nadat dit klaar is kun je beginnen met het solderen. Bij het solderen moet je een bepaalt schema 
aanhouden om de beste resultaten te krijgen. Soldeer de componenten in de volgende volgorde: 

1. ICs met een QFN (quad-flat no-leads) package eerst solderen. Als deze componenten later 
gesoldeerd worden loop je het risico andere ICs los te maken (het solderen van een QFN 
package kan zonder professionele apparatuur het best gedaan worden met een 
föhn/verfbrander) 

2. Vias solderen 
3. De andere ICs en randcomponenten solderen 
4. Headers, power jacks en andere poorten zoals mini USB solderen. Omdat deze componenten 

vaak nogal groot zijn is het beter deze als laatst te doen. Anders loop je het risico dat je niet 
meer bij de kleinere ICs kan 

 
Nadat de componenten op de print gesoldeerd zijn is het belangrijk de print te beschermen tegen 
corrosie. Het blootliggende koper kan namelijk snel gaan oxideren. De makkelijkste manier is plastic-
spray te gebruiken. Zo voorkom je dat het koper bloot wordt gesteld aan de lucht. Belangrijk is wel 
dat, voordat je begint, je de headers en connectoren afplakt. Als hier plastic-spray inkomt maken ze 
namelijk ook bijna geen contact meer. Nadat het plastic droog is, is de print klaar om getest te 
worden.  
Een andere methode om het koper te beschermen is het verzilveren van de printplaat. Dit moet dan 
gebeuren nadat de spoortjes gecontroleerd zijn. bij een print met QFN ICs liever niet verzilveren, de 
warmte van de föhn/verfbrander tast de dunne zilver-laag aan, deze slaat dan zwart uit (bij het 
gebruikt van HG Verzilverpolish). 
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9. XBee adapter 
 
Beschrijving 
De XBee adapter was de eerste functionele print en had als functie niet veel meer dan het 
outbreaken van de pinnen zodat we de XBee in een breadboard konden testen. Op deze adapter zit 
maar één ic. De NX1117 voltage regulator is nodig om de spanning van het breadboard (5V) om te 
zetten naar een lager voltage (3,3V) voor onze XBee , die een supply voltage heeft van tussen de 2,1 
en 3,6 Volt. De signalen die de XBee uitzendt zijn ook van een wat lager voltage maar dat maakt niks 
uit. Dit signaal zit nog boven de drempelwaarde.  
 
De XBee ZB module word gebruikt voor de draadloze communicatie tussen onze quadcopter en de 
afstandsbediening. De module maakt gebruik van het U(S)ART communicatieprotocol. Hij verstuurt 
data op de 2,4 GHz ISM band.  De XBee ZB heeft een bereik van maximaal 40 meter in stadsgebieden 
en maximaal 120 meter in een open omgeving. Nadat de XBee’s op elkaar afgestemd/geconfigureerd 
zijn zijn er maar 4 pinnen van de XBee nodig om UART signalen te versturen: 
Pin 1: VCC, de 3,3 Volt ingang 
Pin 2: DOUT, de UART Data uitgang 
Pin 3: DIN, De UART Data ingang 
Pin 10: GND, om de XBee met de ground-plane te verbinden 
 
DOUT en DIN zijn in zo’n geval direct of via een levelconverter verbonden met de microcontroller. Er 
zijn twee XBee adapters gemaakt omdat we beide XBee’s wilden aansluiten op het breadboard. 
 
Schematic 
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Board 
 

 
Foto’s 
 

 

 
Links boven: De XBee adapters na het compleet verwijderen van de fotogevoelige laag 
Rechts boven: Het solderen van de NX1117 voltage regulator 
Links onder: De XBee adapter na het aanbrengen van de plastic spray op het blootliggende koper  
Rechts onder: De XBee adapter met XBee 
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10.Level converter print 
 
Beschrijving 
 
De level converter print is gemaakt voordat de afstandsbediening gemaakt werd. De microcontroller 
op de afstandsbediening werkt op 5 Volt terwijl het signaal van de XBee 3,3 Volt is. Hoewel in de 
praktijk het signaal niet omhoog vertaald hoeft te worden is het wel beter voor de ic’s dit wel te 
doen. Dit omhoog en omlaag vertalen van een signaal van 3,3 naar 5 Volt moet gedaan worden door 
middel van een level converter. Wij hebben gekozen voor een TXB0104 level converter van Texas 
Intruments. Dit ic kan 4 verschillende signalen tegelijk zowel omhoog als omlaag vertalen.  
 

 
De TXB0104 zoals gebruikt in onze afstandsbediening 

 
Pin 1 en Pin 14 worden gebruikt voor de twee referentie spanningen. Hierbij moet het zo zijn dat de 
spanning over pin 14 altijd hoger is dan die van pin 1. Pinnen 2 t/m 5 en 10 t/m 13 worden gebruikt 
als ingangen voor de verschillende signalen (zie tabel). 
  
Pin Description 
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De Level converter print die wij gemaakt hebben bevat één TXB0104 en twee headers om de 
verschillende pinnen te outbreaken. Dit zodat we de TXB0104 op konden nemen in het breadboard. 
De level converter print hebben wij voornamelijk gebruikt voor het testen van de XBee modules. 
 
Helaas hebben wij tijdens het maken van het Flight Control Board de level converter van deze print 
gebruikt. De level converter print is dus niet meer intact. 
 
Schematic 
 

 
 
Board 
 

 
 
Foto 

 
De Level converter print voor het solderen 
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11.Motor control print  
 
Schematic 
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Board 
Top 

 
 
Bottom 
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Foto‘s 
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Uitleg componenten 
NX1117 (IC3): dit ic zorgt voor een stabiele voedingslijn,  5V. 
 
4x 3-pin 2,54 mm header (JP1 t/m JP4): op deze headers worden de ESC aangesloten.  
 
POT. (PA0 t/m PA3): deze potmeters gebruiken wij om het motorvermogen te regelen. 
 
ATmega324: dit is de microcontroller. Deze zet de verschillende spanningen van de potmeters om. 
Afhankelijk van deze waarde wordt er een servo-signaal gegenereerd voor de ESC’s die op hun beurt 
het motorvermogen regelen. 
 
3-pin 2,54 mm header (JP5): op deze header komt een jumper. Afhankelijk van waar de jumper 
geplaatst is wordt het gegenereerde servo signaal naar elke motor apart verstuurd of naar alle 
motoren tegelijkertijd. Zo kan je ervoor kiezen om de snelheden van de motoren apart te regelen 
met de potmeters of dat alleen met potmeter 0 de gewenste snelheid berekend en doorgestuurd 
wordt naar alle motoren. 
 
Moment schakelaar (S1): hiermee kan de microcontroller gereset worden. Dit is nodig om van mode 
te veranderen omdat in de hoofdloop niet steeds gecontroleerd wordt of het jumpertje anders staat. 
Dit gebeurt eenmalig aan het begin van het programma. Zo bespaar je dus het onnodig checken van 
de jumper. 
 
2x 20-pin, 2,54 mm header (U$1 en U$2): deze header is geplaatst om de pinnen van de 
microcontroller makkelijk bereikbaar te maken om hem bijvoorbeeld te programmeren. 
 
Ook zijn er 2 LEDs aanwezig om de volgende zaken te kunnen controleren: 

- voeding 
- mode waarin hij zich bevindt 
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Uitleg software 
Het aansturen van de ESCs die op hun beurt het motorvermogen regelen gebeurt door middel van 
een servo-signaal. Een servo-signaal bestaat uit een puls met een variërende lengte tussen de 1 en 
de 2 milliseconde. Waarbij bij 1 milliseconde de motoren stil staan en bij 2 milliseconde op vol 
vermogen draaien. De richtlijnen van de puls breedte (1 ms – 2 ms), mag enigszins anders zijn, als er 
maar gekalibreerd wordt. Het wordt aangeraden om deze puls tussen 50 en 400 keer per seconde te 
versturen. 
 
De door ons gebruikte ATmega324 is uitgerust met twee 8-bit timers (timer 0 en 2) en een 16-bit 
timer (timer 1). Voor het genereren van de servo-signalen is het gebruik van timer 0 en 2 voldoende 
omdat ze beide twee ‘output compare registers’ hebben. De waardes in deze registers worden 
constant met de waardes in de timer vergeleken. Als deze overeen komen kan er een bepaald ‘event’ 
plaats vinden. Bijvoorbeeld de bijbehorende output compare pinnen inverteren, hoog of laag maken. 
Dat gene wat er moet gebeuren bij een match is in te stellen in het TCCRnA register met de COMnx0-
1 bitjes, waarbij n het timer nummer en x de output compare pin. Wij zetten alleen het COMnx1 bitje 
hier geven wij mee aan dat de output compare pin laag moet worden als er een match optreedt en 
hij hoog moet worden als er een overflow event plaats vindt. 
 
Er zijn verschillende PWM modes: normal; Phase correct; CTC en Fast PWM. Hier gaan wij verder niet 
op in. Wij kiezen voor Fast PWM dan wordt de top geconfigureerd als 0xFF en wordt de output 
compare pin ge-update bij de bottom, als de timer een overflow heeft gehad en weer op 0 staat. Fast 
PWM mode selecteren we door de bitjes WGM1 en WGM0 hoog te maken in het TCCRnA register. 
 
Om de puls tussen de 50 en 400 keer per seconde te versturen moeten we zorgen dat er ook zo vaak 
per seconde een overflow plaats vindt. De microcontroller werkt op 16MHz, als we geen prescaler 

zouden gebruiken, zou de puls met   
 

   
 

        

          worden ge-update. Maar als we een 

prescaler van 256 gebruiken wordt de richtlijn beter benaderd:   
 

   
 

(
        

   
)

       . Deze is in 

te stellen door het CS02 bitje in TCCRnB hoog te maken. 
 
Een puls met een lengte van 1 ms krijgen we door de waarde 62(,5) te plaatsen in het compare 
register. Omdat eerst de 16MHz gedeeld wordt door de prescaler met 256, de timer wordt dus 

verhoogd elke 
        

   
        . Dat komt neer op één verhoging elke  

 
 

     
                 . Voor 1 ms moet er dus tot 

     

              gewacht worden. In het 

register kunnen geen kommagetallen geplaatst worden, daarom plaatsen we het getal 63 in het 
register, er moet dan wel gekalibreerd worden. 
Een puls met een lengte van 2 ms krijgen we dus door 2x zo lang te wachten als de brekende waarde 
bij 1 ms:           . 
 
De waarde die wij krijgen van de adc berekening is 10 bit’s lang. Dit komt neer op          
stappen (0-1023). De gemeten waarde moet een berekening ondergaan dat dat bereik precies past 
tussen de 63 (1 ms) en 125 (2 ms). Hiervoor gebruiken we het volgende: 

 
                        

           
       . 
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Waarbij x de waarde die ‘ge-mapt’ wordt; inmin de laagste waarde die x heeft; inmax de hoogste 
waarde die x heeft; outmin de laagste waarde waar x naar ‘ge-mapt’ wordt en outmax de hoogste 
waardie waar x naar ‘ge-mapt’ wordt. Bij ons resulteert dit in: 
             

      
    

   

    
    . 

 
De hardware is nu zo geconfigureerd dat het genereren volledig hardware matig plaats vindt en dus 
geen proces tijd neemt. Alleen als de waarde wordt aangepast kost het een paar cycles om de 
waarde in het compare register te plaatsen. 
Verdere uitleg over de software is te vinden in het bijbehorende commentaar in het groen. 
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Software 
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Meting ter controle 
 

 
 
 
 


