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1. Introduction

Het werkpakket ”Autonomie voor COTS drones” richt zich op het vliegen zelf en het energiezuinig
detecteren van brand. Om dit mogelijk te maken is het van belang om energiezuinige sensoren
te selecteren, zowel qua verbruik van de sensor als qua processing die nodig is om met de sensor
de brand te detecteren.
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2. Testen met Sensoren

De devlab partij SallandElectronics heeft een complexe sensorpayload ontwikkeld met low power
processor, 3 megapixel camera en thermopile array waarop ook de sensor van Van Mierlo In-
genieursbureau (een andere devlab partij) aangesloten is en waarop ook de camera’s en extra
processor (in de vorm van een gumstix) van Almende aangesloten zijn. Het integreren van deze
payloads was wenselijk om met zo min mogelijk testvluchten en zo laag mogelijke kosten zoveel
mogelijk data te kunnen verzamelen. De sensorpayload van Sallandelectronics is zo ontwor-
pen dat deze ook past in de payloadruimte van de Gatewing UAV. Om met dezelfde payload
te kunnen testen met het Easystar vliegtuig van TuDelft heeft SallandElectronics een kunst-
stof behuizing uitgezocht waarbinnen ieder zijn payload moest ontwikkelen. Deze oplossing met
een gestandaardiseerd bakje, heeft er aan bijgedragen dat tijdens de testdag er in de beperkte
beschikbare tijd zoveel (5!) testvluchten gemaakt konden worden. Sallandelectronics heeft de
architectuur voor het geintegreerde systeem opgezet. KITT Engineering, een andere Devlab par-
tij heeft de tweede payload ontwikkeld met microgolfsensor en losse thermopiles. de splitsing in
twee payloads is zo gekozen zodat beide ongeveer evenveel wegen en er een mogelijkheid was om
snel payloads te wisselen.

De processing van camerabeelden kost nadrukkelijk meer energie dan de processing van de
andere sensoren, echter daar staat tegenover dat hiermee mogelijk met hogere zekerheid een
brand gedetecteerd kan worden omdat er simpelweg meer informatie in de camerabeelden zit.

De koolmonoxide (CO) sensor van Van Mierlo moet opgewarmd worden, waardoor deze sensor
ook extra energie kost. Hier staat tegenover dat deze sensor ook brand kan detecteren als deze
om welke reden dan ook niet zichtbaar is. De processing van deze sensor vergt niet bijzonder veel
energie en is dan ook gedaan met de low power processor aan boord van de SallandElectronics
payload. Van Mierlo heeft onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van andere gassensoren
maar alleen de gekozen CO sensor kwam in aanmerking. De data van de testvlucht wordt op dit
moment nog geanalyseerd.

De Thermopile Array van SallandElectronics is van zichzelf al een zeer energiezuinige sensor,
die ook nog eens zeer weinig processing behoeft en dus weinig energie. Met deze sensor zijn
warmtebronnen op de grond goed te onderscheiden en de kans dat zo’n bron daadwerkelijk een
brand is is afhankelijk van de gemeten warmte. In de testvlucht registreerde deze sensor bijvoor-
beeld meer dan 120 graden celsius boven een grote brand, deze brand kon dus met grote zekerheid
gedetecteerd worden. SallandElectronics heeft onderzoek gedaan naar andere thermopile arrays
en twee verschillende sensoren toegepast in de testvlucht. De meeste andere sensoren bleken qua
kostprijs niet aan te sluiten bij de doelstellingen van het project.

De camera beelden van Almende bestaan uit beelden opgenomen met diverse filters. De data
van de testvlucht wordt op dit moment nog geanalyseerd.

De losse thermopiles van KITT zijn een alternatief voor de thermopile array sensor van
SallandElectronics. De microgolfdetector is niet afhankelijk van een zichtbare brand en leent
zich goed voor verwerking in een UAV aangezien deze geen opening nodig heeft om door te
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kijken. Dus net als de CO sensor van Van Mierlo vult deze sensor de detectie mogelijkheden aan
als de brand om een of andere reden niet zichtbaar is. De verwachting is dat de data van deze
sensor ook met een low power processor verwerkt kan worden. De data van de testvlucht wordt
op dit moment nog geanalyseerd.

Page 6 of 10 Deliverable D1.2.1



AgentschapNL FireSwarm

3. Algoritmes voor low power sensing

De thermopile array kan met een dutycycle van 4 keer per seconde uitgelezen worden. De analyse
bestaat uit de volgende stappen:

• Bepalen of er naar de grond gekeken wordt of naar de horizon (als er naar de horizon gekeken
wordt kan de zon namelijk in beeld zijn) dit kan op basis van de TPA zelf aangezien de
lucht herkend wordt als 0 graden Celsius en eventueel ook op basis van de IMU.

• Bepalen of er brand gezien wordt. De analyse van de testvlucht wijst uit dat een threshold
waarbij een thermopile pixel een gemiddelde temperatuur van 50 graden meet voldoende
aanleiding is om een melding te geven. De waarschijnlijkheid dat deze melding brand meldt
neemt toe naarmate een hogere waarde gemeten wordt. waarbij een gemeten gemiddelde
temperatuur van meer dan 100 graden al als ”vrijwel zeker” brand bestempeld kan worden.

De gekozen CO sensor heeft een tiental minuten nodig om op te warmen en de meting enigszins
te laten stabiliseren. Daarna kan hij continu gesampeld worden en verbruikt zo’n 35 mW.
De sensor meet koolmonoxide concentraties tussen 0.5 en 500 ppm en overleeft tot 1%. Hij
is relatief ongevoelig voor andere gassen en temperatuurschommelingen. De meetwaarde kan
ongekalibreerd gebruikt worden door slechts naar positieve afwijkingen te kijken na compensatie
voor langere termijn drift.
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4. Embedded OS

SallandElectronics is bezig een variant van haar Atomic Software V5 RTOS voor FireSwarm te
optimaliseren. Vanwege de tijdsdruk wordt hierbij gefocussed op de draadloze communicatiemod-
ule aangezien die zeer kritische timing heeft. Een onderdeel dat reeds geimplementeerd is is een
zeer snelle memory manager die geoptimaliseerd is voor de allocatie van draadloze berichten. Er
is een core in ontwikkeling, maar aangezien de beoogde processor nog niet te koop is, is deze nog
niet gereed.
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5. Autonoom vliegen

Om zo snel mogelijk te kunnen testen met de componenten van de nieuwe autopilot heeft Sallan-
dElectronics reeds componenten geleverd aan TuDelft en IMU modules geproduceerd. Hiermee
heeft TuDelft al in een vroeg stadium kunnen experimenteren met deze onderdelen en al voor het
eerste prototype van de nieuwe autopilot kunnen vaststellen welke wijzigingen er nodig zijn. Voor
de autopilot software wordt de bestaande Paparazzi autopilot door TuDelft verder ontwikkeld
voor de nieuwe UAV.
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6. Conclusion

Om brand te detecteren zijn de volgende sensoren reeds uitgetest door boven een vuur te vliegen:

• Koolmonoxide (CO) sensor, kan rook detecteren.

• ThermoPile array (TPA), detecteert hitte.

• Camera, kan zichtbaar vuur of rook met beeldverwerking detecteren.

• Microgolfdetector, kan onzichtbaar vuur detecteren.

De resultaten van de tests zijn, met uitzondering van de TPA, nog niet verwerkt. De TPA lijkt
goed in staat te zijn om brand te detecteren, zolang er bepaalt kan worden of er richting de grond
of de lucht gekeken wordt.

Er zijn al enkele onderdelen van de radio en de autopilot gëımplementeerd en geproduceerd.
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