
STAGE U-DRONE GRONDSTATION BEHUIZING

Delft Dynamics
Delft Dynamics B.V. is een innovatief high-tech bedrijf, opgericht in februari 2006 in Nederland. Het bedrijf is
gespecialiseerd  in  het  onwikkelen  en  maken  van  robothelikoptersystemen  (drones):  kleine  onbemande
helikopters en multicopters die ingezet kunnen worden als stabiele, makkelijk te besturen sensorplatforms. Dit
wordt bereikt door computer- en sensortechnologie te combineren op een slimme manier.  Delft Dynamics
heeft meer dan 14 jaar ervaring in het ontwikkelen en maken van onbemande robothelikopters, en heeft
verschillende types geproduceerd (RH2 ‘Stern’,  RH3 ‘Swift’ en
RH4 ‘Spyder’). Delft Dynamics is betrokken bij veel nationale en
internationale  RD&T-projecten,  samen  met  bekende
kennisinstituten en universiteiten.

Achtergrond
Onlangs  is  project  U-Drone  goedgekeurd,  waarin  een  drone
voorzien van sensoren geschikt gemaakt zal worden om binnen
te vliegen, bijvoorbeeld in ondergrondse gangen of gebouwen.
Het doel is dat relatief ongetraind personeel daarmee inspecties
kan doen en het  gangenstelsel of  gebouw in 3D in kaart kan
brengen. In een eerder onderzoeksproject is daarvoor een oud grondstation prototype van Delft Dynamics
gebruikt,  maar  nu  de  drone  in  het  nieuwe project  naar  een  hoger  niveau  getild  zal  worden,  wordt  het
interessant om de mogelijkheden van een specifiek voor deze drone ontworpen grondstation te onderzoeken.

De opdracht
Om de  hoeveelheid  informatie  van de drone te  processen  en  weer  te  geven,  zal  een  krachtige  micro-
computer  nodig zijn,  die  een tweetal  7-10"  schermen aanstuurt  en de stuurcommando's  van een aantal
joysticks en knoppen terug naar de drone stuurt. Omdat de communicatie met de drone in een sterk RF
dempende  omgeving  gebeurt,  loopt  deze  communicatie  via  een  kabel  zoals  bij  powerline  adapters.  De
uitdagingen in deze opdracht bestaan uit het ontwerpen van een robuuste en stofdichte behuizing voor de
benodigde elektronica,  met speciale aandacht  voor de plaatsing van de twee schermen en een mogelijk
scharnier.  Daarnaast  zal  de  student  samen  moeten  werken  met  een  student  die  het  ontwerp  van  de
elektronica van het nieuwe grondstation voor zijn of haar rekening neemt.

Gewenste kwalificaties en periode
De opdracht  kan starten per  1  september  2020, of  later  in  overleg.  Van de stagiair  verwachten wij  een
gezonde zelfstandigheid en technisch-inhoudelijke nieuwsgierigheid. Ervaring met het ontwerpen in CAD is
vereist en ervaring met het gebruik van 3D-printers gewenst.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met ir. G.M. Voorsluijs per email:  g.m.voorsluijs@delftdynamics.nl of
telefoon: 015-7111009.
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Oud Delft Dynamics grondstation prototype
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