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Voorwoord
Wij zijn Emiel Zijlma en Krijn Schouten, we zitten beiden op het VWO en hebben dit profielwerkstuk
gemaakt voor het vak Informatica. Dit is voor ons allebei het tweede PWS in onze schoolcarrière hier
op de RSG. Mede door deze eerdere ervaringen hebben wij besloten om samen te werken.
We wisten allebei van tevoren dat het onderwerp iets te maken moest hebben met onze eerdere
profielwerkstukken. Het vorige PWS van Emiel ging over artificial intelligence en het vorige PWS van
Krijn ging over aerodynamica.
Al na één middag kwamen wij op het idee om voor ons profielwerkstuk onze eigen quadcopter te
ontwikkelen. Tijdens het drinken van een colaatje kwamen wij tot het idee van een vliegend
bijzettafeltje. Al snel vormde dit zich tot een quadcopter. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk van
deze quadcopter zelf te maken, een kant en klare quadcopter kopen doen we dus niet. Ook willen we
zoveel mogelijk van de software zelf ontwikkelen. Dat betekent dat we naast informatica ons ook
bezig gaan houden met de natuurkunde en wiskunde achter onze quadcopter.
Wij hopen dat we na dit PWS meer begrijpen over de hard- en software van een quadcopter en wat
er eigenlijk allemaal bij komt kijken als je je eigen vliegmachine gaat ontwikkelen.
We danken onze sponsors Altis, Tenderservice en TiePie engineering voor hun bijdrage aan dit PWS.
Verder willen wij graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage:
Mr. Groenewold
Mr. Huitema
Mr. Lemstra en Mr. van Zandbergen
Mr. Pijnenborg en Mr. Meindertsma
Mr. van den Oever
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Cd-rom:
De cd-rom bevat de datasheets die we geraadpleegd hebben gedurende dit project. Ook bevat
deze cd-rom een digitale versie van het verslag en enkele foto’s die we wegens ruimte gebrek uit
het verslag hebben gelaten.
Ook de Ealge bestanden van de printplaten en de Solidworks bestanden van de lichtbak zijn hierin
inbegrepen (er is speciale software nodig om deze programma’s te bekijken, deze software is
wegens auteursrechten schending niet meegeleverd).
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1. Inleiding
Het idee van ons PWS is om stap voor stap onze eigen quadcopter te gaan ontwikkelen. Dit is een erg
tijdrovende opgave. We verwachten dan ook niet dat onze quadcopter optimaal vliegt tegen de tijd
van onze PWS-presentatie.
Ons doel van dit project is om zelf een quadcopter te bouwen. En daarmee zowel de hard- als
software volledig zelf te ontwikkelen, zodat we alles van deze quadcopter begrijpen. Vliegen is dus
eigenlijk een beetje bijzaak.
Wij zijn dan ook niet van plan om na dit PWS te stoppen met dit project. We willen blijven doorgaan
met het ontwikkelen van deze quadcopter totdat het mogelijk is dat wij hem op afstand kunnen
aansturen door middel van een afstandsbediening of computer terwijl hij zichzelf constant
controleert en zo nodig stabiliseert. Het liefst willen wij hem uitrusten met een GPS-ontvanger en
een foto/video camera. Maar dit heeft op dit moment nog geen prioriteit.
We willen deze quadcopter maken zonder al te veel invloeden van buitenaf. Zo willen wij de
printplaten voor de quadcopter-besturing ook het liefst helemaal zelf maken. Daarmee bedoelen we
het tekenen, ontwerpen, etsen en solderen. Wij moeten dus ook onze eigen etstank en lichtbak
ontwerpen en maken. Ook de software willen wij helemaal zelf stap voor stap ontwikkelen, zowel de
theorie achter de software als het schrijven van de software in de programmeertaal C.
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Wat is een quadcopter?
Een quadcopter (quadrotor, quadrocopter) is een multicopter met vier rotors. In tegenstelling tot
een gewone helikopter, kan een quadcopter zich op meerdere manieren bewegen. Dit kan gedaan
worden door de hoek van de rotorbladen te wijzigen, zoals ook bij een gewone helikopter kan. Maar
ook door de snelheid van de rotors op dezelfde as te variëren.
Hoewel de quadcopter pas enkele jaren echt bekend is geworden bij het grote publiek dateert het
concept van de quadcopter al van het begin van de 20ste eeuw. En de quadcopters behoren dan ook
tot de eerste succesvolle VTOL (Vertical Take Off and Landing) vliegmachines. De eerste modellen
hadden alleen wel veel problemen met de stabilisatie en vaak een veel te beperkte besturing.
Vanwege de draaiing van de rotor ondervindt een helikopter een koppel dat gecompenseerd moet
worden om te voorkomen dat de helikopter ongecontroleerd gaat ronddraaien (spinnen). Deze
kracht word bij een helikopter opgeheven door middel van een staartrotor of een tweede hoofdrotor
die in een tegengestelde richting draait.

Kamov KA-50 Black Shark met twee contraroterende hoofdrotors

De staartrotor van een Sikorsky MH-53

Bij een quadcopter kan dit probleem makkelijker opgelost worden. Omdat een quadcopter namelijk
4 rotors heeft kan de kracht worden opgeheven door twee van de motoren in tegengestelde richting
te laten draaien. Hierbij is het altijd zo dat de motoren op dezelfde assen dezelfde kanten op draaien.
Verder maken we in de quadcopterwereld onderscheid tussen twee types quadcopter. Namelijk de
+4 en de x4. Het verschil tussen deze twee is de oriëntatie van de motoren van de quadcopter ten
opzichte van de voorkant. Hieronder een plaatje van een +4 en een x4 quadcopter.
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Toepassingen
Dankzij de lage productiekosten is de quadcopter een gewild stukje technologie. Quadcopters
worden al enige tijd toegepast in de luchtfotografie. Maar het leger en de politie tonen ook al
serieuze interesse in deze UAV (Unmanned aerial vehicle). Enkele voorbeelden voor toepassingen
van quadcopters zijn:
- Verkenning/Ordehandhaving
Denk hierbij aan een kleine opvouwbare quadcopter die in een oorlogssituatie ingezet kan
worden om een omgeving te verkennen of een oorlogssituatie in te schatten. De
vliegtuigfabrikant Lockheed Martin is al bezig met de ontwikkeling van zo’n onbemande VTOL.
De Japanse politie is ook momenteel al bezig met het onderzoeken van het gebruik van
quadcopters voor onder andere ordehandhaving.
- Inspectie industriële installaties
Bij industriële installaties is controle vaak cruciaal. Een inspectie vanuit de lucht is alleen vaak
erg duur. Quadcopters kunnen hier een oplossing voor bieden, als ze worden uitgerust met
camera’s voor live video. Ook zouden qaudcopters toegepast kunnen worden bij een situatie
als die in Fukushima. Quadcopters kunnen dankzij hun design makkelijk uitgerust worden met
apparatuur om bijvoorbeeld straling waar te nemen. Ook kunnen ze vanwege hun
wendbaarheid en grootte gemakkelijk op moeilijk bereikbare plekken komen.
- Luchtfoto’s van onroerend goed
Veel goedkoper en sneller dan het huren van een bemande helikopter met fotograaf.
- Filmindustrie
Door gebruikt te maken van quadcopters met videocamera’s worden dure, lompe en grote
bemande helikopters overbodig. Maar vergis je niet in de kwaliteit! Er zijn momenteel al
multicopters met 4K camera’s aan boord.
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Welke soorten multicopters zijn er?
Hierboven stond al kort uitgelegd dat er verschillende soorten multicopters zijn. Hier gaan wij wat
dieper in op de verschillende typen en hun voor- en nadelen.
De Bicopter
De bicopter is een multicopter die gebruik maakt van maar twee
rotors. Deze multicopter heeft geen last van de koppelkrachten
omdat de twee motoren ieder een andere kant op draaien en elkaar
dus opheffen. Het is dus niet nodig een staartrotor te hebben zoals
bij een helikopter. Beide motoren kunnen onafhankelijk gekanteld
worden door middel van elektrische servo’s. Dit is nodig om de
bicopter te manoeuvreren. Servo’s zijn elektromotoren die in dit
geval de hoek van de rotors ten opzichte van het frame kunnen veranderen.
De Tricopter
De tricopter maakt gebruik van 3 motoren en is veruit het meest
instabiel. Een groot nadeel is dat een tricopter gebruik maakt van
een servo gestuurde 3e motor. Dit maakt de tricopter mechanisch
erg ingewikkeld. De servo is nodig om de derde motor te kantelen.
Omdat de krachten er anders voor zorgen dat de tricopter rond zijn
as gaat spinnen. De tricopter is dan ook een van de minst populaire
multicopters.
De quadcopter
De quadcopter is een van de meest gebruikte modellen. En met zijn
4 motoren mechanisch ook een van de makkelijkste. Vanwege het
even aantal motoren worden tijdens het vliegen de krachten van de
draaiende rotors opgeheven en ook de besturing kan compleet
geregeld worden zonder de hulp van servo’s. Ook geeft de vorm
van het frame veel stabiliteit. Dit, samen met de grote draagkracht
geeft de quadcopter veel voordelen boven de eerder genoemde
modellen. Maar nu we langzamerhand steeds meer motoren gaan
gebruiken komt er wel een probleem aan de orde namelijk de accu. Een populaire quadcopter van
Parrot, de AR drone 2.0 heeft namelijk door al die motoren maar een vliegtijd van 12 minuten. En het
militaire prototype van Lockheed Martin kan volgens de berichten slechts 40 minuten operationeel
blijven.
Hexacopter en Octacopter
Dit probleem wordt alleen maar groter bij de hexa- en octacopters.
Meer motoren dus meer draagkracht en stabiliteit, maar ook een
groter accu pakket, dus een stuk zwaarder. Ook zijn de kosten van
hexa- en octacopters niet mals. Zo ben je makkelijk 230 euro verder
aan alleen al de motoren met ESC’s (Electronic Speed Controller)
quadcopter onderdelen worden uitgebreid behandeld in de bijlage
op pagina 3 t/m 9). Ook wordt naarmate je je met meer motoren gaat
werken de besturing steeds ingewikkelder.
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2. Werkplan
Ons doel is om zelf een quadcopter te bouwen en ieder onderdeel zo mogelijk zelf te maken. We
willen bijvoorbeeld zelf de printplaten maken. Zelf de draadloze communicatie begrijpen en de
software schrijven die de quadcopter aanstuurt. Hieronder staan de stappen die wij hebben
doorlopen om te komen tot dit resultaat.
1. Nadat ons onderwerp vast stond hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit
project. Na andere quadcopter projecten bestudeerd te hebben kwamen wij tot de conclusie
dat het mogelijk was om zelf een quadcopter te ontwikkelen. Al wordt dit wel erg moeilijk dit
te voltooien binnen het tijdsbestek van het profielwerkstuk omdat het een enorm complex
onderwerp is.
2. We hebben gekeken naar de materialen die nodig zijn om een quadcopter te kunnen
bouwen. Zo is in deze fase de door ons gebruikte microcontroller vastgesteld.
3. Verdiepen in microcontrollers met name de timers om de motoren aan te sturen.
4. Ets spullen uitzoeken en verder verdiepen in de etskunst. Zo hebben we gekeken naar de
verschillende materialen en methoden.
5. Leren werken met U(S)ART voor verschillende data o.a. sensor waarden te versturen naar de
pc. De U(S)ART is later ook gebruikt voor de draadloze noodstop.
6. Naar Leeuwarden voor I2C presentatie.
7. Het eerste sensorboard ontwerpen voor de versnellingsopnemer, gyroscoop en luchtdruk
sensor. Deze print is verder niet uit gewerkt omdat wij later tot de conclusie kwam dat het
niet handig was om gebruik te maken van een losse sensor print.

Het sensorprintje

8. In het programma gebruiken wij veel interrupts omdat er veel time kritieke zaken moeten
gebeuren. In deze fase hebben wij ons verdiept in de verschillende types interrupts.
9. De lichtbak maken voor het ontwikkelen van onze eerste print, zie de lichtbak in de bijlage
pagina 22.
10. Gezien de veiligheid is het ook belangrijk een noodstop te hebben. Hiervoor hebben wij een
systeem uitgedacht zodat wij hem op afstand kunnen uitschakelen, zie afstandsbediening op
pagina 11.
11. Onderdelen bestellen voor de verschillende printen van de deelprojecten.
12. Sponsors zoeken voor een bijdrage.
13. Het maken van de XBee adapter, de eerste echt functionele print die wij gemaakt hebben, zie
XBee adapter in de bijlage op pagina 31.
14. Na de XBee adapter zijn we begonnen met het ontwerpen en maken van het motor control
board. Dit was een ander deel project om te leren hoe de motoren aangestuurd moesten
worden, ook dient deze print als kalibratie hulp voor de ESCs. Zie motor control board in de
bijlage op pagina 35.
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15. Het assembleren van de tot nu toe ontvangen componenten: frame, motoren, ESCs.
16. Het ontwerpen en fabriceren van de afstandsbediening, zie pagina 11.
17. Het ontwerpen en fabriceren van de levelcoverter print, zie levercoverter print in de bijlage
op pagina 33.
18. Het verder uitdenken van de software o.a. het uitlezen van de digitale sensordata,
verschillende vormen van filteren (kalman, complementary), het stabiliseren en hoogte
behoud doormiddel van PID-regelaars.
19. Het ontwikkelen en maken van het flight control board, zie pagina 17. Deze print bevat de
kennis van de vorige deelprojecten.
20. Het maken van het verslag.
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3. Afstandsbediening
Schematic:

11

Board

12

Foto

De afstandsbediening na assemblage

Uitleg componenten
In dit stuk geven wij korte uitleg over de hoofdcomponenten gebruikt bij de afstandsbediening.
NX1117 (IC1 en IC3): deze ICs zorgen voor een stabiele voedingslijn. IC1 voor 5V en IC3 voor 3.3V.
XBee: dit is een module die draadloos met een andere XBee kan communiceren.
2x 10-pin; 2 mm SMD (Surface-Mounted Device) header (JP1 en JP2): Onze XBee past op deze
headers, zo kunnen wij de XBee er makkelijk uithalen zodat we hem kunnen vervangen of de
configuratie kunnen aanpassen.
ATmega168 (U1): dit is de microcontroller. Op de interrupt pin is een schakelaar aangesloten (de
noodstop). Wanneer de schakelaar om wordt gezet, treedt er een interrupt op en wordt er een ISR
(interrupt service routine) uitgevoerd. In deze ISR wordt een noodstopsignaal over de UART via de
XBee naar de XBee op de quadcopter verstuurd.
6-pin; 2,54 mm header (C-GRID-06-74099): via deze header zijn de ISP (in system programming)
pinnen van de microcontroller beschikbaar. Hier kunnen wij makkelijk onze programmer op
aansluiten om de software op de microcontroller aan te passen.
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TXB0104 (U2): dit is een level converter. Deze zorgt ervoor dat de XBee, FTDI en de microcontroller
met elkaar kunnen communiceren. Dit is nodig omdat de componenten op een verschillende
spanning werken.
FT232RLSSOP (IC2): dit is een IC van FTDI (Future Technology Devices International). Deze zet de
binnengekomen data van de quadcopter over de UART om in een USB signaal en visa versa.
USB (X2): via deze USB poort kunnen wij communiceren met onze microcontroller. Ook kunnen wij
via deze USB data van de quadcopter draadloos ontvangen en commando’s draadloos naar de
quadcopter versturen. Dit is bijvoorbeeld handig bij het tunen van de PID-regelaars.
Missile Switch Red: deze schakelaar gebruiken we om de quadcopter in te schakelen en een
noodstop uit te voeren.
Ook zijn er 4 LEDs aanwezig om de volgende zaken te kunnen controleren:
- voeding
- data overdracht over Rx
- data overdracht over Tx
- noodstop in uitvoering
Uitleg software
In de software wordt de U(S)ART peripheral geconfigureerd. Ook is er een functie om over de
U(S)ART data te versturen (de noodstop). Vervolgens worden de pinnen geconfigureerd, led als
uitgang en de pinnen waar de schakelaar aan zit als ingang. Ook worden de interne pull-up
weerstanden geactiveerd. Dan geven we aan dat er een ISR uitgevoerd moet worden als er een rising
of een falling edge optreedt.
Als alles is ingesteld gebeurt er verder eerst niks, we hebben het namelijk zo kunnen programmeren
dat onze while(1) loop helemaal leeg is! Maar wanneer er een interrupt optreedt worden de
bijbehorende ISR uitgevoerd en de bij behorende data verzonden: noodstop of vliegklaar.
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Software

15
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4. Flight Control Board
Introductie
Het Flight Control Board wordt bevestigd op de quadcopter en verzorgt onder andere de stabilisatie;
hoogte regeling; communicatie en de motor aansturing. Ook deze print hebben wij zelf compleet
ontwikkeld. Dit bracht een grote uitdaging met zich mee omdat de afmetingen tussen sommige pads
maar 0,14mm waren. Wij vroegen dus het uiterste van onze eigen print ontwikkel omgeving. We
hebben dus veel moeten optimaliseren om tot dit resultaat te kunnen komen. Onder andere het
optimaliseren van de belichtings- en ontwikkeltijd en de ets temperatuur. Ook hebben we andere
sheets aan moeten schaffen (kalksheets) voor een betere afdruk.
Deze print is ook beter beschermd tegen oxidatie dan onze ander printen omdat wij hem hebben
verzilverd met HG Verzilverpolish. Door te verzilveren bescherm je de print niet alleen beter tegen
oxidatie maar worden de spoortjes ook hoger en dikker waardoor de weerstand verlaagd word. Dit
heeft een positief effect op de prestaties van de print en geeft ook nog eens een professionele
uitstraling.
Het Flight Control Board bevat verschillende sensoren die bepaalde vluchtdata meet. Deze data
wordt door middel van complexe berekeningen gecombineerd en functioneert als input voor het
regelsysteem. Deze complexe berekeningen worden uitgevoerd door de ATmega2560 waar het Flight
Control Board mee is uitgerust. Dit is een luxere microcontroller dan dat gebruikt is op de
afstandsbediening. Hij heeft naast zijn grotere geheugen ook meer timers; U(S)ARTs; I 2C-bussen en
I/O’s.
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Schematic
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Board
Top

Bottom
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Foto’s
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Uitleg componenten
In dit stuk geven wij korte uitleg over de hoofdcomponenten gebruikt voor het Flight Control Board.
NX1117 (IC1 en IC3): deze ICs zorgen voor een stabiele voedingslijn. IC2 voor 5V en IC3 voor 3.3V.
XBee: dit is een module die draadloos met een andere XBee kan communiceren.
2x 10-pin; 2 mm SMD header (JP1 en JP2): in deze twee headers past onze XBee, zo kunnen wij de
XBee er makkelijk uithalen zodat we hem kunnen vervangen of de configuratie kunnen aanpassen.
6-pin; 2,54 mm header (JP8): via deze header zijn de JTAG pinnen van de microcontroller
beschikbaar. Hier kunnen wij makkelijk onze programmer op aansluiten om de software op de
microcontroller aan te passen.
3-pin 2,54 mm header (JP1): op deze header kan je door middel van de positie van de jumper
aangeven of je wel of niet de ESC wilt kalibreren.
4x 3-pin 2,54 mm header (JP4 t/m JP7): op deze headers worden de ESC aangesloten.
TXB0104 (U3): dit is een level converter. Deze zorgt ervoor dat de XBee, FTDI en de microcontroller
met elkaar kunnen communiceren. Dit is nodig omdat de componenten op een verschillende
spanning werken.
TXS0104 (U4): dit is een level converter. Deze zorgt ervoor dat de sensoren en de microcontroller
met elkaar kunnen communiceren. Dit is nodig omdat de componenten op een verschillende
spanning werken. We hebben hiervoor geen TXB0104 gebruikt omdat deze de capaciteit van de I 2C
data-bus niet aan kon.
Pull-up weerstanden (R1, R2): deze pull-up weerstanden zorgen ervoor dat de I2C datalijnen SDA en
SCL in rust hoog zijn.
FT232RLSSOP (IC4): dit is een IC van FTDI (Future Technology Devices International). En zet ons
binnengekomen data van de quadcopter over de UART om in een USB signaal en visa versa.
USB (CN1): via deze USB poort kunnen wij communiceren met onze microcontroller. Ook kunnen wij
via deze USB data van de quadcopter draadloos ontvangen en commando’s draadloos naar de
quadcopter versturen. Dit is bijvoorbeeld handig bij het tunen van de PID-regelaars.
ADXL345 (U2): versnellingsopnemer. Zie voor meer informatie over de versnellingsopnemer de
bijlage pagina 18.
ITG-3200 (U1): gyroscoop. Zie voor meer informatie over de gyroscoop de bijlage pagina 20.
BMP085 (U$15): luchtdruksensor. Zie voor meer informatie over de luchtdruksensor de bijlage
pagina 21.
ATmega2560 (IC1): dit is de microcontroller. Zie voor meer informatie over de microcontroller de
datasheet op de cd-rom.
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Ook zijn er 6 LEDs aanwezig om de volgende zaken te kunnen controleren:
- voeding
- data overdracht over Rx
- data overdracht over Tx
- noodstop
- kalibratie
- debuggen
Verbeteringen Hardware
Zoals bij de meeste projecten worden er hier ook fouten gemaakt. Hieronder is een korte
opsomming te vinden van de fouten en gebreken van ons Flight Control Board. Het liefst zouden wij
deze print nogmaals overdoen om deze fouten eruit te halen. Maar dit kost ons teveel tijd die wij nu
eigenlijk niet hebben. Ook hebben wij nog steeds geen garantie dat onze ATMEGA2560 snel genoeg
is om de vele en complexe calculaties uit te voeren. En als blijkt dat de microcontroller vervangen
moet worden, gooien we automatisch het hele huidige ontwerp van het board weg. De meeste
cruciale fouten hebben wij natuurlijk wel verholpen. Al zijn deze oplossingen cosmetisch en soms
elektrisch niet optimaal. Hier een opsomming van de door ons ontdekte fouten en problemen:
-

Test pin FTDI op GND aansluiten (opgelost)
Andere footprint voor de voeding, GND pad links, 3.3V/5.0V uitgang middelste pad, ingang
rechter pad (opgelost)
Andere header voor JTAG programmeer connector, voor makkelijkere aansluiting met de
programmer, conform de JTAG pinout
Pull-up weerstanden op de 5V I2C lijnen. Niet alleen op de 3.3 I2C lijnen (opgelost)
Andere levelconterter voor I2C SDA en SCL lijnen, de TXS0104 (opgelost)
5V spoortje voor de ESC op de bovenkant weghalen, is overbodig/dubbel
FTDI op de onderkant voor optimaal ruimtegebruik
TXS0104 op onderkant, vier onnodige via’s minder
Andere grotere pads 100nF/10µF bij de NX1117, past beter
Pads versnellingsopnemer groter maken, betere fit, makkelijker solderen
I2C lijnen outbreaken, meetpunten maken zodat we makkelijk kunnen zien wat er op SDA/SCL
lijnen gebeurt
I/O pinnen outbreaken, voor eventuele nieuwe sensoren
Aanduidingen bij de LED’s duidelijkere interface
ESC calibration header weghalen, de kalibratie van de ESC draadloos via de
afstandsbedinging/PC regelen, dit voorkomt dat we tussendoor de quadcopter opnieuw op
moeten starten, dit is dus veiliger en sneller
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Uitleg/theorie software
In de software moeten wij met veel dingen rekening houden. In deze paragraaf bespreken wij in het
kort de theorie achter een succesvol besturingssysteem voor een quadcopter.
Stabiliseren
Het meest essentiële dat de quadcopter moet doen tijdens het vliegen is het stabiliseren.
En hoewel men vaak denkt dat het stabiliseren van een quadcopter eitje is, is het dat niet.
Vaak wordt gedacht dat het stabiliseren niet meer is dan
de tilt bepalen en vervolgens met een vooraf bepaalde
waarde de motoren aan sturen. Bijvoorbeeld bij een
afwijkende tilt naar links, het vermogen van de linker
motor hoger maken en die van de rechter motor verlagen
tot dat de tilt gecompenseerd is en visa versa. Dit is
echter niet een juiste benadering want deze aanpak
resulteert in een oncontroleerbare oscillatie met als
gevolg een crash.
Het hierboven beschreven regelsysteem is te vergelijken
met dat van een simpele thermostaat. Als de temperatuur beneden de ingestelde waarde is springt
de kachel aan. Nadat de kachel eindelijk is opgewarmd stijgt de temperatuur totdat de kamer
temperatuur gelijk is aan de ingestelde waarde, daarna word de kachel weer uitgezet. Maar de
kachel is nog wel warm en moet afkoelen. Dus de temperatuur blijft stijgen. Uiteindelijk is de kachel
afgekoeld en als gevolg hiervan begint de temperatuur weer langzaam te dalen. Totdat de
temperatuur weer lager is dan de ingestelde waarde. Waarna de kachel weer moet opwarmen om
vervolgens weer te verwarmen. Dit systeem herhaalt zich steeds. De daadwerkelijke waarde (in dit
voorbeeld de temperatuur) schommelt steeds rond de ingestelde waarde (soms wel tot 2°C
boven/onder de ingestelde waarde), dit is in dit geval geen ramp. Maar bij een bewegend voorwerp
als een quadcopter kunnen we het natuurlijk niet veroorloven dat de quadcopter heen en weer
schommelt. En steeds over zijn ingestelde waarde heen schiet. Een quadcopter heeft dus een betere
regelaar nodig.
PID-regelaar
Voor onze quadcopter hebben wij een Proportional Integral Derivative Controller of kortweg PIDregelaar nodig. Een PID regelaar houdt wel rekening met de overshoot (doorschieten) en anticipeert
wanneer hij moet stoppen om precies op het setpoint (de ingestelde waarde) uit te komen. Voor een
simpele stabilisatie hebben wij twee van deze regelaars nodig. Een voor de x-as en een voor de y-as.
Een PID-regelaar moet dan twee motoren aansturen, maar de totale output moet wel in verhouding
zijn met die van de andere as omdat de quadcopter anders om zijn as (verticale z-as) gaat draaien.
Dit komt omdat wij in een +4 configuratie vliegen, de motoren van de quadcopter draaien
verschillende kanten op om het verschil in koppel te compenseren, zie Inleiding pagina 5. Dit is
natuurlijk nog maar het topje van de sterk versimpelde ijsberg.
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De meeste PID-regelaars zien er als volgt uit:
( )

( )

( )

∫ ( )

Waarin het foutsignaal e(t) het verschil is van de proces waarde PV(t) en het setpoint SP(t):
( )

( )

( )

Met als:
u(t): het output signaal van de verschillende gecombineerde acties
Kp: de proportionele versterking van de regelaar (P-actie)
Ki: de integratie versterking van de regelaar (I-actie)
Kd: de differentiatie versterking van de regelaar (D-actie)
e(t): de error (verschil) tussen de metingen en het setpoint
Proces value(t): de gemeten waadwerkelijke waarde op dat tijdstip
Setpoint(t): de ingestelde waarde op dat tijdstip
De Kp, Ki en Kd zijn vooraf bepaalde constante waardes. De versterkende constanten hebben
verschillende invloeden op de output. Deze moeten afhankelijk van het systeem worden getuned.
Een kleine Kp waarde zorgt voor een veilige maar langzame weg naar het setpoint. Een hoge Kp
waarde zorgt voor het zeer snel bereiken van het setpoint, maar als gevolg daarvan krijgt de proces
waarde ook een (grote) overshoot ten opzichte van het setpoint. Dus als de K p waarde hoger wordt
neemt de reactie van de regelaar toe maar wordt de “demping” minder.
De Ki term is de integrerende term, deze zorgt ervoor dat de vorige errors worden bijgehouden. Als
de quadcopter stabiel is is u(t) gelijk aan nul, dus ook de i-term is gelijk aan nul. De i-term zorgt
ervoor dat de totale error die heeft plaats gevonden ook plaats vind in een tegengestelde richting,
dan bevindt hij zich weer op het setpoint. Met de Ki-gain bepaal je de prioriteit waarmee het systeem
de vorige errors corrigeert.
De kd term is de differentiërende term, deze houdt rekening met de snelheidsverandering van de
error ten opzichte van het setpoint. Hoe hoger de Kd constante hoe agressiever de reactie op de
snelheidsverandering van de error.
Met de verschillende gains tune je niet alleen het systeem maar geef je ook een ouput range aan. In
ons geval hebben wij hoge gains omdat wij de timers zo hebben geconfigureerd dat wij hoge
waardes gebruiken (0-1000).

24

Plot van gemeten waarde tegen over de tijd, Kp veranderd en Ki en Kd blijven constant.
De blauwe lijn is het setpoint.

Plot van de gemeten waarde tegen over de tijd, Ki veranderd en Kp en Kd blijven constant.
De blauwe lijn is het setpoint.
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Plot van de gemeten waarde tegen over de tijd, Kd veranderd en Kp en Ki blijven constant.
De blauwe lijn is het setpoint.

Filteren
De door ons binnen gekregen sensor data bevat te veel ruis voor direct gebruik. Daarom is het nodig
om deze eerst te filteren. Er zijn vele manieren om data te filteren. Wij hebben gekozen voor een
laagdoorlaat filter in de vorm van een complementary filter. Zo wordt de hoog frequente data (ruis)
eruit gefilterd. We wilden eerst gebruik maken van een kalman filter, maar deze was te complex om
te kunnen doorgronden en uit te schrijven voor onze deadline.
Een complementary filter gebruikt ook vorige metingen voor de huidige waarde. Vaak heeft deze de
vorm van de volgende sequence:
(

)

Waarbij x+y=1 en 0≤x≤1. Met de y waardes geef je de ‘belasting’ aan van de vorige meting. Dit filter
is uit te breiden door meerdere termen toe te voegen door gebruik te maken van nog eerdere
metingen.
Uitleg software
Op dit moment stuurt deze software alleen de motoren aan. En wanneer er draadloos data binnen
komt via de UART wordt gecontroleerd of er een noodstop uitgevoerd moet worden, als dit het geval
is wordt dit ook daadwerkelijk uitgevoerd. Hoe het aansturen van de motoren werkt en de
bijbehorende berekeningen daarvan zijn te vinden in de bijlage onder het motor control board. Deze
software wordt later nog uitgebreid met I2C voor het uitlezen van de sensoren (zie I2C in de bijlage),
het filteren van de data en de bovenstaande PID-regelaar.
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Software

27

28

29

5. Afsluiting
Hoewel de deadline al snel nadert is ons project nog lang niet ten einde! We hebben veel plezier
beleefd met dit project en zeer veel geleerd. We hebben bijvoorbeeld geleerd hoe we de tijd moeten
besteden en de projecten moeten opdelen. Maar ook de kunst van het ontwikkelen van printplaten,
zowel de theorie als praktijk. Halverwege het project stonden wij voor de keuze om de printen uit te
besteden of zelf te ontwikkelen, maar omdat wij optimaal wilden leren van dit profielwerkstuk
hebben wij voor de lange en harde weg gekozen. Dit geldt ook voor de software keuze, wij hebben
besloten om geen gebruik te maken van bibliotheken. Deze bibliotheken bevatten functies die je veel
werk uit handen neemt. Maar hierdoor kan je de software niet in zijn volledigheid doorgronden en
dit stelden wij wel als een eis van het project.
Vanwege de keuzes die wij gemaakt hebben en omdat wij zoveel aspecten van zowel de hard- als de
software moesten begrijpen zitten wij op dit moment nog zonder functionele quadcopter, omdat wij
de software nog niet hebben kunnen afronden.
Het verslag, als onderdeel van het PWS was helaas noodzakelijk omdat deze deel uit maakt van de
beoordeling. Wij hadden deze tijd liever besteed aan het verder ‘knutselen’ aan de quadcopter,
zodat wij hoogstwaarschijnlijk een deels functionele quacopter hadden als demonstratie tijdens de
presentatie.
Omdat de school niet geïnvesteerd heef in onze quadcopter, is deze ook echt ons eigendom. Ook na
het PWS zullen wij doorgaan met het verder ontwikkelen van onze software. Want wat is nou leuker
dan een door jezelf ontworpen quadcopter? Wel willen wij nogmaals onze sponsors bedanken voor
hun bijdrage. We willen in het bijzonder TiePie engineering bedanken voor het ter beschikking stellen
van hun apparatuur. Zonder deze apparatuur had we veel moeten laten uitbesteden.
Ik hoop dat u als lezer genoten hebt van dit projectverslag. Wij gaan nu in ieder geval weer verder
‘knutselen’. Mocht u nog specifieke vragen hebben, dan kun u ons altijd mailen
(Krijn_schouten@hotmail.com).
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6. Bronnen
Wat is een quadcopter:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrotor
- http://shrediquette.wikia.com/wiki/How_does_a_tricopter_work
Toepassingen:
- http://www.service-drone.com/en-gb/shop/uav/sd_7_8_skycrane_for_red_epicscarlet
- http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2012/august/ms2-0806-lockheedmartin-procerus-technologies-unveils-new-unmanned-vtol.html
- http://www.tgdaily.com/hardware-brief/64778-video-japanese-police-test-swarmingquadcopters
Welke soorten multicopters zijn er?:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Multicopter
- http://rcexplorer.se/projects/2010/03/the-tricopter-v1-and-v1-5/
- http://shrediquette.wikia.com/wiki/How_does_a_tricopter_work
Afstandsbediening:
De gebruikte datasheets zijn te vinden op de bijgevoegde cd-rom.
Flight Control board:
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermostaat
- http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
- De gebruikte datasheets zijn te vinden op de bijgevoegde cd-rom
I2C:
- http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
- Datasheet ATmega2560
U(S)ART:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
- Datasheet ATmega2560
Versnellingsopnemer:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerometer
- http://www2.usfirst.org/2005comp/Manuals/Acceler1.pdf
- Datasheet ADXL345 (zie cd-rom)
Gyroscoop:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Gyroscope
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Gyroscoop
- Datasheet ITG-3200
Luchtdruksensor:
- Datasheet BMP085
Lichtbak:
- www.brigatti.nl

31

Print ontwikkelen:
- http://www.picbasic.nl/index_etsen.htm
XBee adapter:
De gebruikte datasheets zijn te vinden op de bijgevoegde cd-rom.
Level converter print:
De gebruikte datasheets zijn te vinden op de bijgevoegde cd-rom.
Motor control print:
De gebruikte datasheets zijn te vinden op de bijgevoegde cd-rom.
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7. Logboeken
Logboek Emiel Zijlma
aantal
Datum:
Activiteit:
uur:
7-12-2011 Onderwerp bedenken, haalbaarheid onderzoeken
2
8-12-2011 haalbaarheid onderzoeken, verdiepen in werking en benodigdheden
2
Eerste gesprek met grt, goedkeuring, microcontroller uitzoeken, met timers leren
9-12-2011 werken
3
bespreking, werkplan opstellen, type accelerometer (ADXL345BCCZ) en gyro
10-12-2011 uitgezocht (ITG-3200) / bekend, dropbox aangemaakt
3
Ets spullen uitzoeken, verdiepen in uart (communicatie protecol voor de
11-12-2011 bedieningsprint/computer naar quadrocopter)
2
12-12-2011 Uart werkend
1
Naar Leeuwarden presentatie bekijken over I2C communicatie protecol, wordt
13-12-2011 gebruik bij het uitlezen van de sensoren
3
14-12-2011 Sensor print schema ontwerpen in eagle, samen met Krijn
4
15-12-2011 Avr interrupts bestuderen
1
16-12-2011 I2C communicatie protocol bestuderen
1,5
18-12-2011 Sensor print layout getekend
5
19-12-2011 Sensor printje layout getekend
1
5-1-2012 Blog wordpress (www.quadrocopterpws.wordpress.com) aangemaakt
3
ESC uitgezocht + werking + aansturing + Sensorprint layout verbeterd oa. meer via's
24-2-2012 geplaatst tegen ruis
1,5
26-2-2012 Belichtingsbak maken voor het belichten van sensorprintje
5,5
29-2-2012 Belichtingsbak maken voor het belichten van sensorprintje
1
7-3-2012 PWS gesprek met GRT + nabespreking met Krijn
1
Nadenken over de verwerking en reactie op de sensor data + frame uitzoeken + LCD
8-3-2012 bibliotheek
3
9-3-2012 Lichtbak afwerken + afmetingen glas bepalen, Krijn structuur C leren
2
10-3-2012 LCD werkend met AVR, voor het sensortestboard
1
11-3-2012 Nadenken over noodstop, Ifrarood, 433MHz module of een xbee
1
Natriumpersulfaat regelen bij scheikunde voor het etsen + xbee modules besteld
13-3-2012 voor draadloze communicatie
0,5
Verdiepen in xbee + avr microcontroller tutorial voor Krijn zoeken + eagle project
14-3-2012 mappen maken
0,5
Xbee headers besteld, nadenken over besturing en het genereren van 4 servo17-3-2012 singalen voor de ESC's
4
18-3-2012 ATmega324PA-PU datasheet bestuderen (timers)
2
20-3-2012 Headers opgehaald, bestelde glas (voor lichtbak) opgehaald
1
Bespreking sponsoring, xbee adapter print ontworpen, planning, werkomgeving
1-4-2012 werkend
3,5
6-4-2012 Bespreking, plan van aanpak, frame binnen + gedeeltelijke montage
3
9-4-2012 Optimale belichtingstijd bepalen, Xbee adapters etsen + solderen
7
11-4-2012 PWS gesprek met GRT + nabespreking met Krijn
1
14-4-2012 Motor control printje ontwerpen
2
Motors, esc's, battarij, propellors en oplader besteld! + Motor control printje
20-4-2012 schema aanpassen en pcb ontwerpen
2
Spanningsregelaar en led component tekenen/toevoegen aan lib, voor gebruik
21-4-2012 Motor control printje
2
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28-4-2012
2-5-2012
3-5-2012
6-5-2012
17-5-2012
20-5-2012
2-6-2012
9-6-2012
12-6-2012
27-6-2012
29-6-2012
4-7-2012
5-7-2012
9-7-2012
10-7-2012
11-7-2012
16-7-2012
19-7-2012
20-7-2012
29-7-2012
30-7-2012
25-8-2012
26-8-2012
27-8-2012
28-8-2012
29-8-2012
15-9-2012
10-10-2012
23-10-2012
3-11-2012
7-11-2012
8-11-2012
10-11-2012
14-11-2012
25-11-2012
27-11-2012
28-11-2012
30-11-2012
1-12-2012
2-12-2012
3-12-2012
4-12-2012
5-12-2012

Motor control printje layout ontwerpen
Motor control print programma
Motor control printje layout ontwerpen, af + blog bijwerken
Motor control printje etsen, boren, solderen, lakken en testen
Frame verder in elkaar zetten + avr data naar pc laten sturen (uart)
Afstandbediendingsprintje ontwerpen
ESC's en motoren testen en motoren aan frame bevestigen
Breakoutboard TXB0104 (level converter) printje etsen
Stabilisatie systeem ontwerpen
Xbee werkend via hyperterminal
Software ontwikkelen noodstop systeem
Afstandbedienings printje aftekenen
ADXL345 & ITG3200 bestuderen
Afstandsbediening printje etsen
Afstandsbediening printje solderen en testen
Afstandsbediening printje debuggen, afgerond
Flight control schema ontwerpen
Flight control print layout tekenen
Motor besturing programma opnieuw schrijven voor de nieuwe microcontroller
(ATMega2560)
Flight control print layout tekenen
Systeem bedenken tegen drift vd gyro, algemene besturing ontwerpen, ADXL345
configureren
Flight control board nakijken en optimaliseren
Ets bak schoonmaken (frituurpan)
Flight control board etsen, verbeteren en belichtingstijd bepalen nieuwe sheets
FCB opnieuw etsen, deels gesoldeerd en verzilverd
FCB solderen
Begin verslag schrijven
Werkwijze
Werkwijze
U(s)art verslag gemaakt
Mail assen; werkwijze; planning doornemen
Gyrosccop, luchtdruk verslag
Afstandsbediening verslag
Flight Control Board verslag
Flight Control Board verslag
Quadcopter hardware afmaken, verslag FCB
Motor control board afmaken verslag + meting
FCB software + uitleg software
FCB verslag af, bronnen
Verslag afronden
verslag afronden + controleren
verslag afronden + controleren
Verslag inleveren

2
2
4,5
8
2
4
6
3
2
3
2
2
5
4
6
5
4
2

Totaal aantal uur
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2
2
5
3
2
10
8
5
3
2
2
1,5
2
3
3
3
3
5
1
2
4
5
2
1
1
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Logboek Krijn Schouten

Datum:
7-12-2011
8-12-2011
8-12-2011
10-12-2011
10-12-2011
11-12-2011
14-12-2011
11-12-2011
18-12-2011
19-12-2011
5-1-2012
26-2-2012
27-2-2012
29-2-2012
7-3-2012
8-3-2012
9-3-2012
31-3-2012
1-4-2012
6-4-2012
9-4-2012
11-4-2012
14-4-2012
20-4-2012
28-4-2012
28-4-2012
3-5-2012
6-5-2012
17-5-2012
18-5-2012
20-5-2012
2-6-2012
3-6-2012
8-6-2012
9-6-2012
13-6-2012
4-7-2012
9-7-2012

Activiteit:
Onderwerp bedenken, Haalbaarheid onderzoeken
Benodigdheden Quadrocopter
Programmeer taal C bestuderen
Bespreking, Werkplan maken
Programmeer taal C bestuderen + dropbox maken
Motor namaken in SW + onderdelen zoeken + topic props openen
Sensor print schema ontwerpen in eagle, samen met Emiel
video's kijken, C bestuderen, Componenten bestuderen.
Printplaat via skype ontwerpen.
Sensor printje layout ontwerpen
Blog wordpress (www.quadrocopterpws.wordpress.com) aangemaakt
Lichtbak maken
Lichtbak maken
Lichtbak maken
PWS gesprek met GRT
Nadenken over de verwerking en reactie op de sensor data + frame uitzoeken
dimensties lichtbak opmeten voor het glas + laptop "PWS klaar" maken.
sponsorbrief maken + controleren
Bespreking sponsoring, xbee adapter print ontworpen, planning,
werkomgeving werkend
Bespreking, plan van aanpak, frame binnen + gedeeltelijke montage
Optimale belichtingstijd bepalen, Xbee adapters etsen + solderen
PWS gesprek met GRT + nabespreking met Krijn
Motor control printje ontwerpen
Motors, esc's, battarij, propellors en oplader besteld! + Motor control printje
schema aanpassen en pcb ontwerpen
I^2C en C bestuderen
Motor control printje layout ontwerpen
Motor control printje layout ontwerpen, af + blog bijwerken
Motor control printje etsen, boren, solderen, lakken en testen
Afstandsbediening printje layout ontwerpen, frame monteren, noodstop
monteren
Layout Verslag maken, foto's uploaden en video etsen editen.
Afstandbediendingsprintje ontwerpen
ESC's en motoren monteren en testen.
Breakout printje TXB0104 tekenen
Bestuderen stabilisatie.
Breakout printje TXB0104 etsen
bestuderen stabilisatie. Berekening omrekenen xyz gemeten/gevraagt.
Bestuderen PID en andere stabilisatietechnieken
Afstandbedienings printje aftekenen
Afstandsbediening printje etsen

aantal
uur:
2
2
1
3
2
1
3
1
3
1
3
6
4
1
1
2
2,5
1
3,5
3
7
1
2
2
0,5
2
4,5
8
3
2
4
6
2
2
3
3
2
4
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11-7-2012
16-7-2012
16-7-2012
19-7-2012
23-7-2012
29-7-2012
11-8-2012
12-8-2012
13-8-2012
26-8-2012
27-8-2012
28-8-2012
29-8-2012
15-9-2012
16-9-2012
25-9-2012
10-10-2012
6-11-2012
7-11-2012
8-11-2012
10-11-2012
11-11-2012
14-11-2012
15-11-2012
16-11-2012
22-11-2012
23-11-2012
25-11-2012
27-11-2012
28-11-2012
30-11-2012
1-11-2012
2-12-2012
3-12-2012
4-12-2012
5-12-2012

Afstandsbediening printje debuggen, afgerond
Flight control schema
Flight control schema ontwerpen
Flight control print layout tekenen
Tekenen Belichtingsprintje
Flight control print layout tekenen
Flight control print layout tekenen
Flight control print optimaliseren
Flight control print optimaliseren
Ets ruimte gereed maken
Flight control board etsen, verbeteren en belichtingstijd bepalen nieuwe
sheets
FCB opnieuw etsen, deels gesoldeerd en verzilverd
FCB solderen
Begin verslag schrijven voorwoord + Inleiding + niet definitive inhoudsopgave
(her)Schrijven voorwoord+inleiding+Wat is een quadcopter+ I2C bus probleem
oplossen
fouten FCB.
Werkwijze getypt
Inleiding schrijven
Inleiding schrijven; mail Assen; planning
Inleiding schrijven; Materialen mail Assen
voorwoord en inleiding verbeteren; wat is een quadcopter afmaken;
materialen schrijven
Schrijven Materialen; Eigen stukken uitprinten; controleren en aanpassen
voorwoord
Flight Control Board verslag
Flight Control Board verslag
Flight Control Board verslag
Versnellingsopnemer
Versnellingsopnemer + fouten controleren
Flight Control Board verslag
Quadcopter afmaken; XBee adapter geschreven; Lichtbak geschreven; demo
quadcopter GRT, HTJ
Bijlage maken/stukken verbeteren zeflde stijl geven; XBee adapter
geschreven; Level converter print geschreven; Print ontwikkelen geschreven
Print ontwikkelen afgemaakt; spelfouten bijlage verbeterd; voorkant
"ontworpen"
FCB verslag af, bronnen
Verslag afronden
Verslag controleren verbeteren afronden
Verslag controleren verbeteren afronden
Verslag inleveren
Totaal aantal uren

5
4
4
6
2
2
2
2
0,5
2
10
8
5
5
5
1
2
1
3,5
2,5
2,5
3,5
3
0,5
2
0,5
3
3
6
5
3
4
5
3
1
1
220,5
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