Is it a bird ? Is it a plane ? No, it is a MAV
9th INTERNATIONAL MICRO AIR VEHICLES
CONFERENCE AND FLIGHT COMPETITION
SEPTEMBER 18-21, 2017

Vier september in de ochtend werd ik via Facebook
gecontacteerd in het Frans door iemand die ik niet kende.
Na een aanvaarding van zijn verzoek kreeg ik wat summiere
informatie over de reden voor contact, samen met een link
naar een website met meer informatie. Snel daarna kwam
hij met de vraag of hij mijn gegevens mocht doorspelen
aan de organisatoren achter de organisatie waarover de
website ging. Na een eerste check van de website en mijn
akkoord kreeg ik al snel de ene na de andere telefoon uit
Toulouse.

verlof open had staan, kon ik helaas niet al van in het begin
van het evenement aanwezig zijn, maar zou ik op dinsdag
avond 19 september vertrekken. Ondertussen ondernam
de organisatie alle acties zoals het regelen van het hotel, de
vlucht en de toegangen tot het evenement zelf.
Ik moet heel eerlijk bekennen dat er toch langzaam aan
een gevoel naar boven kwam van “is dit toch geen candid
camera”, maar omdat alle tickets ook netjes officieel binnen
kwamen, ging ik er dan toch maar van uit dat dit “the real
thing” was.
Op 19 september was het dan zover.
De vlucht SN3668 van Brussels
Airlines stond met een half uurtje
vertraging op me te wachten. Het
was pas om 21u30 dat we de lucht
ingingen zodat ik rond 23u zou
moeten landen in Toulouse.

Maar wie waren nu deze mensen en wat verlangden zij
van mij ? Het waren de organisatoren van de 9de editie
van de IMAV (International Micro Air Vehicles), enerzijds
de Assistente DRRP/ATRI, anderzijds de Directeur du GIS
Micro-Drones, beide van ISAE SUPAERO - Institut Supérieur
de l’Aéronautique et de l’Espace uit Toulouse. Ze vroegen
mij om “animateur”, oftewel commentator, te zijn op
het evenement dat plaats zou hebben tussen 18 en 21
september en dan vooral tijdens de twee wedstrijddagen,
waarover zo dadelijk meer.
Het IMAV is een jaarlijks wederkerende conferentie en
competitie met als doel de technologische ontwikkelingen
van micro-air voertuigen te kunnen opvolgen, waarbij men
de kans biedt aan alle onderzoeksgroepen vanuit de hele
wereld om hun kennis en ervaring te tonen. De voorbije
IMAV evenementen gingen o.a. door in Delft (2014), Aken
(2015) en Bejing (2016). Een gedeelte van het evenement
wordt besteedt aan wetenschappelijke conferenties die
voorgedragen worden door sprekers uit heel de wereld. Een
tweede gedeelte van het evenement betreft het voortonen
van de technologie in twee wedstrijddagen. De wedstrijd
heeft een luik outdoor en een luik indoor.
Na het absorberen van alle informatie, tezamen met
het regelen van alle administratieve zaken, besloot ik er
helemaal voor te gaan. Aangezien ik slechts enkele dagen

Op zich was het best spannend
omdat ik geen idee had of er nog
openbaar vervoer zou zijn bij
aankomst. Eénmaal veilig geland kon ik, vanwege enkel
handbagage, gelukkig snel door de paspoort controle (!!)
en de uitgang. Daar even rondzoeken naar het openbaar
vervoer en gelukkig stond de “navette d’aéroport” al netjes
te wachten. De chauffeur liet me, na navraag, wel weten
dat de bus niet voor het hotel zou kunnen stoppen omdat
de weg was afgesloten. De halte er voor werd ik dus netjes
gezegd af te stappen. Op zo’n moment ben je dan wel blij
met Google Maps op de mobiele telefoon om je de weg te
wijzen naar het hotel.
Het hotel, Le Clocher de Rodez op het Jeanne D’Arc plein,
is een driesterren hotel waar ik heel vriendelijk werd
ontvangen en de sleutels van de kamer al klaar lagen.

Aangezien het ondertussen al middernacht voorbij was en
ik ’s ochtends al om 7u verwacht werd aan het ontbijt, was
het dus snel tijd voor bed.

gemaakt. Voor de outdoor wedstrijd waren 20 teams
ingeschreven, maar slechts 13 deden er uiteindelijk mee.

Nadat de wekker me om 6u wakker maakte en ik me na
een lekkere douche naar het ontbijt begaf, gingen er toch
heel wat zaken door mijn hoofd. Gaat de contactpersoon
wel aanwezig zijn? Ga ik hem herkennen? Maar gelukkig
was mijn angst snel over toen ik van harte door hem werd
ontvangen. Al snel waren de spanningen doorbroken
en zaten we al snel over modelbouw en drones in het
algemeen te praten. Bleek dat deze man zijn job tijdens het
evenement reporter was. Hij schrijft voor een Franstalig
model magazine. Tijdens het ontbijt leerde ik nog twee
belangrijke mensen kennen van het evenement, een
Italiaan en een Australiër.
Om 8u was het dan zover, een busje van de ISAE kwam
ons afhalen om samen naar het vliegveld van Francazal te
rijden. Dit is een militair vliegveld dat ook gebruikt wordt
voor de maintenance van echte vliegtuigen. Aan één kant
van het veld bevindt zich een terrein met heuvels, militaire
gebouwen en verborgen ondergrondse bunkers. Dit was
dan ook de plaats waar het evenement plaatshad.

Door de vele inschrijvingen werd een timeslot per team
voorzien van 15 minuten. Deze zouden erg strikt opgevolgd
worden door de jury en het technisch team. Elk team kon
maximum één wildcard aanvragen waarbij de tijd werd stop
gezet en ze naar achteraan de lijst werden verschoven. Eens
terug aan de beurt, werd de tijd gestart op het moment dat
hij werd stop gezet.

Bij aankomst zag ik alvast heel wat mensen, in de eerste
plaats verzameld in een grote tent, vol met drones.
Anderzijds zag ik een grote tent vol met computers en meet
apparatuur. Al snel werd me alle uitrusting bezorgd, een
T-shirt van de organisatie, een geel vestje en natuurlijk de
microfoon.

De wedstrijd elementen van de outdoor:

Na een korte wandeling door de tent met wat
gesprekken met het Australische team, die trouwens
een gewone omgebouwde HobbyKing EFXtra mee
hadden, werd de opstelling van de wedstrijd bekend

1. Automatic take-off
2. Flight performance
• Zoveel mogelijk rondjes vliegen rond twee palen
• De MAV moet landen voor het einde van het time
slot om geldig te zijn
3. Mapping

• Produceer een 3D map van het ganse wedstrijd
veld
• De garage en één opslagplaats zijn open en kunnen
ook geïnspecteerd worden voor extra punten
4. Target detection and recognition
5. Cooperative carrying
• Op zijn minst twee drones moeten een frame
verplaatsen over een lengte van 50m
6. Precision landing
Hou er natuurlijk rekening mee dat ALLE acties die
uitgevoerd moesten worden, volledig autonoom moesten
gebeuren. Concreet betekent het dat de operatoren slechts
een start commando mochten geven d.m.v. een switch
op de zender of een knop op de computer. Voor al de rest
mochten ze hun zender of computer niet aanraken.

De “piloot” moest wel verplicht bij de jury blijven met
de zender of computer in de handen om in noodgevallen
te kunnen ingrijpen, wat helaas ook meerdere malen
gebeurde.

Een team mocht voor elke aparte proef een apart toestel
voorzien of éénzelfde toestel gebruiken voor meerdere
proeven. Zolang alles maar gebeurde in het timeslot van
15 minuten.
Al snel werd het duidelijk dat er een groot verschil in de
teams zat. Van de ene kant waren er teams die met 20
mensen waren, met een 10-tal MAV’s. Anderzijds waren
er teams van drie mensen met maar twee MAV’s. Neem
bijvoorbeeld het succesvolle team van Singapore, die met
20 studenten aanwezig waren en met hun drones elke proef
tegelijkertijd uitvoerden over heel het veld. Niet raar dat zij
ook duidelijk de grote winnaars waren van het evenement.
Wat ook opviel was dat er veel teams waren die gebruik
maakten van standaard Parrot BeBop Drones , weliswaar
uitgerust met een volledige andere software (voornamelijk
Papparazzi https://wiki.paparazziuav.org/wiki/Bebop).

Al bij al vond ik het mooiste gedeelte van deze outdoor
wedstrijd een demo met drie vliegende vleugels, Zagi alike.
De drie toestellen werden de lucht in gegooid waarna zij
langzaam aan met elkaar gingen communiceren om dan
heel gezapig mooi synchroon over het veld te vliegen en
dat allemaal netjes binnen de geofencing. Er was slechts
één team die deze bonus proef heeft uitgevoerd.
Een laatste proef die kon uitgevoerd worden voor extra
punten, was de “Treasure Hunt”. Op een afgemeten stuk
grond werden vier identieke ronde schotels neergelegd.
Deze waren gecamoufleerd om heel moeilijk zichtbaar
te zijn. Eén van de vier schotels was van metaal en de
andere drie van plastiek. Bedoeling was dat de MAV de
vier schijven kon vinden en aanduiden op Google Maps en
ook kon weergeven welke de metalen was. Elk team had
hier zijn eigen tactiek voor. De Duitsers vlogen met een zelf
gemaakte semi metaaldetector en andere teams hadden
zelfs laser detectie aan boord.
Tijdens de middag had de organisatie gezorgd voor twee
foodtrucks. Elke deelnemer kreeg een dikke hamburger
tussen een broodje met lekkere frietjes. Het was eens leuk
dat wij van de organisatie voor een keertje de lange rij
mochten voorbijsteken voor een VIP behandeling :-)
Na een lange heerlijk warme en zonnige dag was het
uiteindelijk tijd om het veld te verlaten. Onze bus bracht
ons naar een nabijgelegen zaak “Le Manoir Du Prince”.

Ook al leken alle teams goed voorbereid, toch ging er heel
wat mis en werd er door bijna elk team wel een wildcard
genomen om alles opnieuw in te gaan regelen en later
opnieuw te proberen.
Op zich gingen de eerste vier proeven wel voor ieder team
vrij vlot. Het enige team dat een groot probleem had
met de rondjes vliegen was het Australische team die dit
probeerden met de EFXtra. Het probleem daar lag vooral
in de (te) hoge snelheid van het toestel, waardoor zij hun
software steeds in moesten krimpen om niet buiten de
geofencing te vliegen. Helaas heeft het toestel zo’n hoge
snelheid nodig voor zijn bochten, dat de geofencing helaas
meerdere malen werd overschreden, wat geleid heeft tot
diskwalificatie in die proef.
De vijfde proef was degene die voor bijna elk team wel
minimum één keer misliep. De meeste teams kozen er voor
om het frame via een touw vast te maken, één touw per
drone. De drones moesten dan gezamenlijk opstijgen om
het frame mooi recht mee omhoog te krijgen, maar dat
mislukte dus meerdere malen. Het team van Singapore
had hiervoor natuurlijk weer de beste oplossing. Met een
3D printer hadden ze onderdelen geprint die onder een
drone konden gemaakt worden, die de drones, éénmaal
aangeklikt op het frame, zelfs een inclinatie hoek gaven.
Met in elke hoek van het frame een quadcopter en ook nog
een hexacopter in het midden, was het een makkie voor
het team en wonnen zij deze proef met twee vingers in de
neus.

Na een lekker drankje met wat hapjes, werd er nog even
wat tijd voorzien voor enkele sessies. Eén hele toffe sessie
werd gegeven door de Noorse firma Prox Dynamics, die de
ontwikkeling deden van de Black Hornet, een zeer kleine
helikopter drone voor het leger (https://en.wikipedia.org/
wiki/Black_Hornet_Nano).

Na deze sessies was het tijd om aan tafel te kruipen. Een sjiek
banket met bediening volgde. De (tot dan toe) onbekende
mensen aan mijn tafel waren een zeer aangenaam
gezelschap. Van Spanje, Italië, over Singapore en Australië,
het werd een super avond. Maar al snel was het weer tijd
om de bus te nemen en naar het hotel te gaan.
Na een veel te korte nacht brak dag twee aan. Vandaag
bracht de bus ons naar de universiteit ISAE, waar de
indoorwedstrijd plaats zou vinden. Bij aankomst in
de sporthal waren er al enkele teams in actie op hun
toegewezen plaatsje. Andere teams kwamen veel later
binnen en het Duitse team was zelfs de hele dag spoorloos,
tot ze ’s avonds uiteindelijk toch kwamen opdagen om
alsnog snel deel te nemen aan de wedstrijden.

Voor deze indoor wedstrijd waren er 22 teams ingeschreven.

Wedstrijd elementen van de indoor:
1. Take-off
2. Flying through the window
3. Flying through the “obstacles” zone
4. Target detection and recognition
• Een doel is op de grond geplaatst met een QR code
• De data die gevonden werd via de QR code is de
referentie naar een object dat moet gedropt worden
in de “dropzone”
5. Drop zone
6. Cooperative carrying
• Minstens twee drones moeten een last verplaatsen
over een afstand van 10m
7. Precision landing
Ook hier was de bedoeling weer dat alles autonoom zou
gebeuren.
Bij proef één was er dit keer een extra item voor extra
punten. De organisatie had een robot die in alle richtingen
kon bewegen om zo een bewegend schip te kunnen
simuleren. De teams konden zelf kiezen of ze deze statisch
wilden laten voor de take-off en landing ofwel dynamisch.
Slechts enkele teams lukte het om dit op de dynamische
manier te kunnen laten uitvoeren.

Opnieuw werd het snel duidelijk dat het team van Singapore
de overhand had op de wedstrijd. Zij werden daardoor ook
voor de indoor de algehele winnaar.
Tijdens de middag was er een grote BBQ met alles vers
bereid op het grote voetbalveld naast de indoorhal. Het
heerlijke zonnetje en een heerlijk drankje, samen met het
lekkere eten, deed ons bijna in slaap vallen op het zachte
gras. Maar, er moest natuurlijk nog gewerkt worden.

technisch vooruitstrevende team. Een extraatje kregen
we van dit team nog op het einde van de dag, met de
voorstelling van de Quadtopther, oftewel een ornitopther
(met flapping wings), aangedreven met vier motoren en
acht vleugeltjes. Het ding woog slechts 28 gram !!

Grappig was vooral te zien dat het team van TUDelft uit
Nederland, met trouwens ook twee Belgen, het vrij slecht
deed in alle wedstrijden maar dat zij er duidelijk gewoon
waren voor de fun! Dit zorgde er ook voor dat zij, met wat
aansturing van mezelf aan de micro, ook een prijs voor het
team met de meeste fun kregen. Het mag weliswaar gezegd
worden dat dit team zeer technologisch is aangelegd en
daardoor toch ook een aantal prijzen kreeg voor het meest

Een laatste leuk extraatje van de wedstrijd was de weight
lifting. Een gewicht van 500 gram, in de vorm van een
aambeeld, moest één minuut lang 50 cm boven de grond
gevlogen worden met een zo klein mogelijk toestel.
De Russen waren hierbij de grote favoriet. Met een drone
van slechts 18 cm doorsnede, met het gewicht BOVEN op
de drone bevestigd, werd dit record al snel gebroken. Tot
echter het Australische team kwam aanzetten met een
OCTOCOPTER met een doorsnede van 14,5 cm !!!!

Het team koos er voor om een touw van vier meter
te gebruiken om het kantelmoment tegen te gaan dat
menigeen team ondertussen ervaren had. De kleine
octocopter haalde het met glans !

Na opnieuw een lange dag,
met veel mislukkingen maar
ook veel successen, was
het tijd voor de officiële
afsluiting van het evenement.
Dit gebeurde met een heel
serieuze ceremonie tijdens
dewelke de beste teams mooie
prijzen mee kregen.
Uiteindelijk gebeurde ook
de overdracht naar het
organiserende
land
van
volgend jaar op een zeer
officiële manier. Alhoewel,
het gebeurde ook wel op een
ludieke manier waarop het land werd voorgesteld.
De 10de editie van de IMAV zal namelijk plaatshebben in
Australië…
De belofte dat ik ook daar zou mogen komen als
commentator is al gemaakt, alhoewel het allemaal van hun
budget zal afhangen. Dat belooft.
Uiteindelijk was ook voor mij alles zo goed als achter de
rug. Na een lekkere douche in het hotel ging ik met mijn
Franse vriend nog even voor een wandeling door de stad
met een lekker diner in “Le paradis du fruit” op het zeer
mooie “Place du Capitole”.
Na een zeer onrustige nacht werd het tijd om te vertrekken
naar de luchthaven voor een (weeral) vertraagde vlucht.
Al bij al was het een fantastische ervaring, al was het maar
alleen omdat men voor mij heeft gekozen. De organisatie
was zeer tevreden over mijn performance, wat zeker
geleid heeft tot veel nieuwe contacten en beloftes naar de
toekomst. Ik kijk er alvast naar uit !
PS Meer info over de teams en de wedstrijden, kan u vinden
op deze website : http://www.imavs.org/2017/

