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 1Drone-instellingen voor de Drone 1 van Zef. 
Regelaar-controller:  
Iflight Succex-EF F4 Flightcontroller (FC) Versie 2.1Firmware: STM32-F405 
Power distribution Board (PDB): Iflight success-E 45A 2-6 S BLheli_S 4 in1 DSHOT600 
borstelloze ESC 30.5 x 30.5 voor Rc drone 
Benodigde software: Betaflight 4.2.6 met Configurator 10.7.0 
Target: IFRC/Flight_succes_E_F4 (STM32F405) 
Zender: Spektrum vanaf gen 2 
Voeding: Lipo 6 S 1800mHa en 100C 
FPV bril Eachine xx met sma aansluitingen 
Steller: Karol 
Datum aanmaak: 30 juni 2020 
Versie 5.0 
Bijgewerkt: 22-02-2021 
Drone 1  van Zef 
 

Betaflight en BLhelisuite als software 
 

Drone-instellingen 
Openstaande vragen: 

Algemene openstaande vragen bij een drone 
 
 
Algemeen: 
 

1 Als je de drone oppakt moet je hem uitbalanceren, zodat je elke keer weer op de 
zelfde manier vliegt. Meestal kun je de lipo iets naar achter of voor verschuiven. Met 
twee vinger oppakken en kijken welke kant hij uitvalt. 

2 We werken met schakleaar D in stand 0 Angel mode of 1 Horizon mode 
3 Schakelaar H op 0 = Power Cut off. Stand 1 = Armed 
4 Altijd eerst veiligheidsmaatregelen nemen. Even op 5 cm uitproberen. 
5 Bij Frame rate zetten we de frame rate op 11ms 
6 Bij Telemetry gaan we naar aut-config 
7 Skids voor je drone in 3 d uitprinten opzoeken bij Iflight Succex-EF F4 
8 Reserve zelfborgende moertjes voor je dronepropellors 
9 Schroef/klik je antenne goed vast 
10 Als je met Betaflight werkt: antenne en props eraf!!!!!!!!! 
11 Props ezelsbruggetje; Camera is altijd vuil 
12 Na elke lipo vliegen onderhoud. Niet vuil de kast in. 
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Gebruikte Afkortingen  
 
Afkortingen:  
PDB: Power distribution Board. Hierop kun je een de lipo solderen en er zijn elektronische 
aftakkingen voor 12, 5 en 3 volt. Zeer eenvoudig bordje. 
FC: Flight Controller of Flight Controller board 
ESC Board is het zelfde als een 4in1 board. 
AIO: All-in one Flight Controller board – Hierin zitten ook de individuele regelaars voor je 
motoren in. Iflight Succex-EF F4 Flightcontroller is dus geen AIO. We sluiten daar een 
4inone board op aan. In dit geval: BLheli_S 4in1 DSHOT600 Borstelloze ESC 30.5 voor Rc 
drone. 
4in1: Four in one board is een PDB waarop de regelaars gesoldeerd zijn en waaraan je de 
motoren rechtstreeks kunt solderen. Wordt via een kabel aangesloten aan een FC. Ook de lipo 
wordt er aan vastgesoldeerd en het hele systeem krijgt hiervan stroom. 
AUART= Universial asynchronis Receiver Transmission.  Dit is te vergelijken met een usb 
plug. Hij verbindt je computer met bepaalde functies. Op je FC zit een aansluiting R en dat is 
een UART. Een ESC telemetrie. Je hebt dus een UART voor je Smart audio. In de buurt van 
je camera-aansluitingen op de FC staat een T . Dat is de uart tx1 of RX1voor je camera. De  
UART voor je regelaars van de motoren staat bij de overige aansluitingen van de motoren 
Daar staat de R5 bij. Dus dat is de UART voor de motoren. 
R5-TX1-T- T5-TX5-R5-RX5 op je FC refereert aan een UART. Denk eraan dat elke UART 
maar een functie aan kan. 
UART hier gebruikt: R5 voor de motoren. T1 voor de camera. 
UART inversion: Een F7 board heeft UART inversion; is makkelijker te configureren wat 
betreft de UARTS   
VBAT: Battery Voltage Bijvoorbeeld van 2-6 s is van 7-26 volt. Dus een 5V aansluiting geeft 
5 volt en een VBAT aansluiting het voltage van je lipo. 
VCC: Geeft meestal aan dat je 5 V moet gebruiken.  
VI: Video in. Van de camera naar de FC 
VO: Video Out. Van de FC naar de zender en je ziet het op de OSD 
Voor VI of VO zie je ook vaak Cam -maar zie ook hierna - of Cam onderstreept of VID 
Smart audio: heeft niets met audio te maken, maar je kunt met je sticks de kanalen bedienen 
van de camera. Wil je erg graag hebben! 
Cam: Camera controller. Je kunt de camera via de sticks controleren. Werkt niet altijd; je kunt 
digital camera control aanschaffen. Werkt perfect.  
OSD: On Screen Display. Dit zie je in je googles 
CRSF: Crossfire 
NC: not connected. Niets mee doen. 
 
Nieuw per 22-01-2021: 
 
Smart Audio: http://www.multirotorguide.com/guide/guide-smartaudio-vtx-control-and-how-
to-set-it-up/ 
CC=Cameracontroll 
Vi= Video in 
Voor de S-bus: RX 5V en  gnd en R1 
GPS: SDA en SDL 
Camera: RX2  
 



 3 van 118  

Diagrammen 
De beste winkel:  
https://www.speeddrones.nl    
En hier nog meer info: 
 https://www.fpvknowitall.com/ultimate-fpv-shopping-list/ 
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Diagrammen per 16-02-2021 
Overzicht: 

 

 



 5 van 118  

 
 
 



 6 van 118  

 
 
 



 7 van 118  

 
 
 



 8 van 118  

 
 
 



 9 van 118  

 
 
 



 10 van 118  
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De Camera: 
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De Video transmitter:  
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De Spektrum ontvanger 
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Eigenlijk zijn er maar twee opties om te vliegen als je net een nieuwe drone 
hebt gekocht of zelf wilt gaan bouwen. 
 
Optie 1: De drone is compleet geleverd met de goede software. Je hoeft alleen 
maar jou specifieke ontvanger voor jouw zender - Spektrum -  aan te sluiten op 
je controller. Daarna te binden en daarna vliegen. Dat is meer een kwestie van 
goed de gebruiksaanwijzingen lezen en weten hoe je moet binden met jouw 
zender met jouw ontvanger. 
Met het programma Betaflight stel je de drone in met jouw gewenste details. 
 
Optie 2: Hier moet je alle software zelf downloaden en alle instelling in 
Betaflight en BLhelisuite zelf uitvoeren. Dit komt volgens mij niet meer voor. 
Alle flightcontrollers komen met de juiste software binnen en je hoeft alleen in 
Beataflight de juist instellingen voor jou specifiek ontvanger en specifieke 
wensen te doen. 
 
In dit geval gaan we werken met optie 1. 
 
We gaan eerst een map op de zender ( met de Spektrum ontvanger werkt deze 
controller pas bij de DX 6 zwart gen2) maken met als type vliegtuig of drone. 
Wat jij leuk vindt. 
Er zijn geen speciale instellingen nodig. 
 
Bij Channel assign zie je dan:  
Kies je voor vliegtuig als nieuw model krijg je:  
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Kies je voor Drone model krijg je:  
 
 
 
Verder hoef je niets in te stellen; alleen de motorbreak erin inzetten. In Spektrum en FRSky 
zit dat standaard ingebakken. Hoef je dus niet apart erin te zetten. 
 
Dan: 
Ga naar www.betaflight.com 
Download het programma Betaflight-configurator 
 
De software op je controller is de aansturing van je drone. (Zeg maar 
je Windows versie) 
Opstarten van het programma om de controller te configureren: In dit 
geval is de controller te configureren via het programma Betaflight. 
 
Open het programma. 
Er hoeft geen lipo aan je drone en de propellors zitten nog niet op je drone. 
De propellors moeten eraf.!!! 
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Sluit de controller - bij Zef - Iflight Succex-EF F4 versie 2.1 Flightcontroller met een miniusb 
kabeltje aan op de usb poort van je computer.  
Je krijgt nu een beeld: 
Click op connect. Je krijgt nu com 3 of com 20. Het maakt niet uit. Als er maar een com staat. 
Geen com, geen connectie mogelijk. 
 

 
 
Dan click je op Cli – links onderin - en type: version: Je hebt 4.1.2 van 22 
dec 2019. Mooi nieuw.  Je ziet ook de naam van je drone: XL5 V4 
Via CLI kun je veel te weten komen over de controller:  
bijvoorbeeld type: 
Status of get gyro of version of Diff all en nog veel meer. 
Begin: type in Cli : diff all en save je configuration 
Eventuele flash update: IflightF405 AIO versie:  
 



 22 van 118  

 
 
 
 
 
Dan gaan we naar set up en klikken op back-up. 
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En je bewaart de backup op je computer. Als het later toch mis gaat kun je 
altijd netjes terug. 
 



 24 van 118  

Dan ga je weer naar Cli en type: Diff all 
Dan druk je op save en hij bewaart een tekstfile op je computer. Die twee 
files op je computer moet je goed bewaren voor als er iets mis gaat. 
 
Wil je een toch update: Ga weer naar CLI en type onderin BL van Boot loader. De computer 
schakelt dan de usb drivers van Beatflight uit en de drivers van Windows worden weer 
geladen. Dan pas kun je goed naar de flash mode. Druk op disconnect  en ga naar de flasher. 
 
 

 
Klik op firmware Flasher. Zet de schuifjes op geel zoals hier aangegeven. 
Vervolgens kies je een bord: voor ons dffl4 en kijk welke versie er voor jou is. De laatste 
stable versie is eigenlijk wel de beste aanbeveling. Alleen als je drone niet lekker vliegt, ga je 
naar een hogere of juist terug naar een versie die je kent. Er kan niets stuk!!! Als voorbeeld:  
  
En vervolgens klik je op flash. Je gewenste versie wordt op je drone 
gezet. Je hebt nu een update software voor je drone. 
Gaat het daarna toch niet goed: Je net gemaakte back-up terug zetten. 
Ga naar set up en restore. Er kan niets stuk!!! 
Dit allemaal alleen doen als je drone echt niet goed vliegt. 
 
 
Nu gaan we eerst de onderdelen van je Drone bekijken. We moeten 
tenslotte weten hoe we Betaflight zo goed mogelijk voor jou drone moet 
instellen. 
 
Er zijn veel diverse modellen controllers en diverse onderstellen. Het is maar een 
mogelijkheid.   
 
Overzicht drone Zef: 
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Onderdelen en functies: 
Het begin is het distributiebordje. Een bordje waaraan de lipo wordt gesoldeerd en die 
meerdere uitgangen heeft van 12 en 5 volt en er zitten de ESC voor de vier motoren op. In ons 
geval: 
 

 
 
Bovenzijde: Let op Motor 1 t/m Motor 4 
Dit is een PDB Power distribution Board 

 
Onderzijde: Met OM50 met + en – erop getekend voor de lipo 2-6 S. Current sensors well 
help to measure the amount of current the quad draws 
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Op de + en – komt nog een elco: 
 
 

 
Daar bovenop komt de Iflight Succex-EF F4 Flightcontroller 
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Ontvanger: 
Spektrum DSMX SRXL V2 seriële micro-ontvanger met bindknopje 
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Dit is de ontvanger ingebouwd: 
 
TX is twee richtingen bi-directional 
 
RX is een richting 

 
 
 
Onder de aansluiting van de ontvanger zit de aansluiting van de controller naar de videokaart 
Hier kan ook de aansluiting – knop is meegeleverd bij de drone - van de instellingen voor de 
camera geplaatst worden 
 
Groen, rood en geel draadje naar de videokaart. 
 
 
 
Daarbovenop komt de: Videokaart Forge VT5804 V2. 
Dat is een 5.8 G 48 channels  
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Deze is aangesloten op de antenne voorop de Drone. 
 

 
 
Met een vergulde, afgeschermde kabel naar de antenne. Naast de beep(mic)- boven de C-  zit 
een heel kleine schakelaar om te booten en de channels te verzetten. De antenne zit vast met 
een click-connector, zodat bij een crash hij kan losschieten en niet de kaart vernielt. 
Hier zie je hoe hij in onderdelen is opgebouwd. 
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MMCX aansluiting antenne 
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Hier zie je de vergulde afgeschermde kabel van de videokaart naar de antenne.  
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Hier zie je de elco zitten 

 
 
Vervolgens gaan er van de controller nog draadjes naar de camera de Caddx 
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Caddx Ratel 1 / 1.8 '' sterrenlicht HDR OSD 1200TVL NTSC / PAL 16: 9/4: 3 Schakelbare 
1.66mm / 2.1mm lens FPV camera voor RC Drone. 
Ik weet niet of er een ND filter opzit??? 
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Nu gaan we aan de  
 
instellingen voor jouw  
 
specifiek drone werken 
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Hier komen details:  
 
We gaan nu beginnen om de details – met Betaflight -in te vullen van jouw 
configuratie. De zender enz worden nu ingevuld. 
De drone is helemaal gebouwd en we sluiten de mini-usb kabel aan, aan de 
controller.  
Maar voor je dat doet: 
 
Haal de props van je motoren af.
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Xing 2207  800KV met 14 magneten  
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Laten we beginnen: 
We drukken op connect in Betaflight  
 

 

 
Hier calibreren we de accelerometer door er op te klikken en dan even te 
wachten tot de drone precies recht staat op het beeld. Ik heb de 360 graden 
gedaan om elke mogelijke afwijking te elimineren 
 
Dan klikken we op Ports: 
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Ga naar rechts onder en druk op : save en reboot  
 
Ga naar Configuration en stel in de juiste Receiver:  
hier de Spektrum serieel  receiver met de Spektrum SRXL2 
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Het is een F4 bord. Bij een F4 bord is 4 kHz en Dshot 300 heel goed als de 
drone daar goed op loopt. Hierbij wordt de motor het minst warm. Bij 
wedstrijden zet je hem op 8 kHz en dshot 600. Daar gaat het om te winnen. 
Je kunt altijd proberen op 8kHz en dshot 600 en als de drone lekker- de motoren 
wordt niet heet -  loopt mag je daar rustig op vliegen.  
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Airmode altijd aan. Kun je tot op het laatst bij de grond nog sturen. 
 
Verander 0 graden naar 120 graden bij max arm angel. Bij 0 graden moet de 
drone precies horizontaal liggen. Bij 120 graden kan je hem ook vanaf een 
schuine helling starten 
Ik heb de led strip uitgezet. Je hebt geen programmeerbare leds op je drone ( Zie 
Leds pagin 
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De oudere daarvan zijn Oneshot-varianten, terwijl moderne fc's en esc's met Dshot en Multishot 
overweg kunnen. Dshot is een digitaal signaal, waar de oudere analoge pwm-signalen waren. 
Van Dshot zijn er weer verschillende snelheden, die met bijvoorbeeld Dshot600 of Dshot300 
worden aangeduid. Dshot600 heeft een datarate van 600.000bps, Dshot300 de helft. Hoe meer 
bandbreedte, hoe lager de latency. Ook Multishot 150 heeft een zeer lage latency, maar is wel 
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een analoog pwm-signaal. Om optimaal gebruik te maken van de nieuwste protocollen, moeten 
ook de esc's, net als de fc, regelmatig van de nieuwste firmware worden voorzien. Dat proces 
verloopt meestal via BL_Heli-suite, net zoals Betaflight-software de fc laat instellen. 
De esc is een vier-in-een-esc, de F45A, eveneens van DYS, die zoals de naam aangeeft, 45A 
per motor kan leveren. Het esc-bordje is even groot als de fc en wordt dan ook onder de fc 
gemonteerd. Tien pinnetjes verbinden de twee pcb's. De esc's kunnen met verschillende 
protocollen worden aangestuurd. 
 
Dit mag ook Hier staat : Dshot 300 zijn. Als hij goed vliegt mag dat ook  
Dshot 600 worden. Het gaat hier om het aantal pulsen wat de motor krijgt. Bij 
wedstrijden kan dat een item worden. Merken doe je er bijna niets van. Het 
bochtenwerk zou snelle moeten kunnen zijn. Kijk wat het lekkerste vliegt. 
 
 
Mag ook op 4.00 kHz staan. Kijk wat het lekkerste vliegt. 
 
OSD is wat je ziet in je googles. 
Airmode instellen. Dan blijft hij tot en met de landing het meest stabiel lopen. 
 
 
Rechts onder: save en reboot  
 
Ga naar power en Battery: 
 

 
Als hij gaat piepen voor de voltage, dan moet je wel echt stoppen, Bij 3.0 V warning is je lipo 
echt stuk. Laat het niet zover komen. 
 
Dan naar Failsafe: 
 
Hier kun je instellen wat de drone moet doen als het verkeerd gaat in de lucht: 
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Je kunt kiezen om hem te laten neerstorten of om hem te laten terugkomen naar 
het laatste bekende punt, als hij GPS heeft. Gewoon neerstorten lijkt me het 
best, omdat je toch nooit weet waar hij is. Als de ESC’s geen signaal meer 
krijgen gaat hij na een tijdje piepen. Vind je hem misschien wel weer. 
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Aux 1 en 2 stel je in bij modes en dat zie je hier bij fail/save 
 
 
 

 
Save and reboot. 
 
Vervolgens PID: Personal identification Dynamics?  
Dat is een mooie map. Veel persoonlijke instellingen.  
 
Eerst de Pid tuning 
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Dan Rate profile tuning 
Deze staat er nu in:Je stelt de Dual rate in op je zender. Lekker makkelijk. 
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Deze kan ook; moet je alles   in betaflight instellen. 
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In deze map  map staan je Expo instellingen. 
Op de drone opa staan ze op schaklaarvan de zender : 
Op Drone Zef staan ze op schakelaar van de zender: 
 
Waarna de filtersettings volgen: 
Deze zijn er voor bedoeld om resonantie en ongelijkheid van de motoren te 
compenseren. Hoe meer de slides naar rechts staan hoe minder de filters aan 
staan. Bij heel goede motoren zal er minder te compenseren zijn en zal de drone 
sneller en beter hoeken kunnen nemen enz. Je moet bij je eigen drone de slides 
in het midden zetten en dan 1 minuut vliegen. Voelen hoe warm de motoren 
zijn. Als je Auw roept zijn ze te warm. Dan drie minuten vliegen. Kijken hoe 
warm de motoren zijn. Dan de slider 2 stappen naar rechts. Props eraf. Aan 
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Betaflight enz. Is veel werk, maar dan heb je ook wat. Hoe meer je de slides 
naar rechts zet, hoe beter de drone vliegt.  
 
Als je vliegt en je begint teveel naar rechts, verbranden je motoren als je hem 
aanzet of tijdens het vliegen. Mooie voorziening op dit kaartje, maar voorzichtig 
ermee. 
 
 
 
 

 
Dan de filtersettings: Experimenteer wanneer de motor het lekkerste loopt en 
niet warm wordt !! 
 
Algemeen: 
 
Naast de vliegmodus en de juiste acties aan inputs koppelen kun je in Betaflight nog tal van 
andere opties configureren. De meeste opties zullen van je fc afhangen. Zo heeft niet elke fc 
een black box om vluchtgegevens te loggen, maar die kan je wel helpen met de fijnafstelling. Een 
belangrijk deel van dat afstellen is het instellen van de pid's, waarbij je de responsiviteit op stick-
inputs kunt definiëren. In het begin kun je deze misschien overigens maar beter op default laten 
staan. 



 55 van 118  

 
 
 
In de derde map staan ook de notch instellingen. Dat heeft ook te maken met 
noise. Dit moet je leren voor je drone. De max snelheid en amperage wat je 
afneemt kun je instellen. Maar de drone kan ook te warm worden omdat je de 
instelling verkeerd hebt staan. Dit is mooi om daar filmpjes van te kijken. Staan 
ook in de bijlage 1. 
 
 
 
Stap 1 Zet als eerste het filter van de standaard BIQUAD OP PT1 

Wij raden aan om de drie notch filters niet tegelijk uit te zetten en te gaan vliegen. Met name 
bij budget motoren bestaat de kans dat na het armen van je motoren deze, bij deze 
agressievere instelling, in rook opgaan! 

Stap 2 zet de Gyro Notch Filter 1 uit. Ga 10 sec hoveren en controleer daarna direct je motoren. 
Deze mogen warm zijn maar niet heet! 
Ga daarna 30 sec rustig vliegen en controleer daarna direct je motoren. Deze mogen warm zijn 
maar niet heet! 
Vervolgens bouw dit rustig op. 
Zijn de motoren heet zet dan de Gyro Notch Filter 1 weer aan. Hier stopt het dan. 

Stap 3 Blijven je motoren koel dan wel niet heet zet dan de Gyro Notch Filter 2 uit. 
Ga 10 sec hoveren en controleer daarna direct je motoren. Deze mogen warm zijn maar niet 
heet! 
Ga daarna 30 sec rustig vliegen en controleer daarna direct je motoren. Deze mogen warm zijn 
maar niet heet! 
Vervolgens bouw dit rustig op. 
Zijn de motoren heet zet dan de Gyro Notch Filter 2 weer aan. Hier stopt het dan. 

Het uitschakelen van de D Term Notch filter levert de minste verbetering in prestaties op en is 
dus geen ramp als je deze niet kunt uitschakelen. Tevens lukt dit enkel bij een “clean build” en 
een goed getunede race quad. Deze stap is voor de meesten niet mogelijk en is het risico het 
grootst!! 

 
 
Iets over Noise en Notch: 
 
Mocht je drone niet goed booten of je binding loopt steeds weg: 
Ga in configuratie: 
Sluit je drone aan zonder lipo!) en ga naar de CLI Command en type “status” in gevolgd door een 
enter. Helemal onderaan staan dan de arming flags. Als je de foutopsporing zo doet krijg je altijd 



 56 van 118  

de Flags “CLI” en “MSP” te zien. Deze kun je negeren deze krijg je omdat je via de CLI werkt en 
een verbinding hebt met je quad. 

Buiten de twee bekende Flags die je verwacht via de methode (CLI en MSP) staat er toch throttle 
hetgeen vreemd is daar een paar minuten geleden alles nog perfect werkte. Toch even snel 
min_check gedaan en deze maar wat aangepast. Maar de eigenlijke oorzaak van het probleem 
ligt bij “CALIB”. 

Dit betekent dat de sensor nog aan het kalibreren is en dat is dus niet goed.. 
Vaak is dit het gevolg van noise, bijvoorbeeld omdat je bent overgestapt naar 32khz gyro. Zoals 
bekend veroorzaakt dit vrijwel altijd meer noise. Of wellicht is er iets anders dat ineens meer 
noise veroorzaakt. In dit voorbeeld is de quad onlangs voorzien van veel zwaardere motoren. 

Type in de CLI get gyro_calib_noise_limit en normaal is deze 48. In dit voorbeeld hebben wij 
deze verhoogd (set gyro_calib_noise_limit=100 gevolgd door een enter, daarna type je save in 
de CLI gevolgd door een enter) naar 100 waarnaar de quad weer kon armen. Wil je quad zelfs bij 
200 niet armen en je krijgt nog steeds de Arming flag CALIB dan is het een kwestie van RIP Flight 
controller.. 

Dan gaan we naar receiver: 
Hier zie je gekleurde lijnen. Dat komt omdat je ontvanger is gebonden aan je 
zender.  
 
Sluit je lipo aan. (De zender heb je al gebonden). 
Als je nu aan je zendersticks draait, zou je bewegingen moeten zien van je drone 
op je computerscherm op je gekleurde lijnen. 
Dat gebeurt nog niet, daar je seriële ontvanger nog geconfigureerd moet worden 
bij CLI.  
 
Gaan we naar receiver: 
 



 57 van 118  

 
 
 
Mochten de sticks niet goed reageren kun je de letters taer in een ander volgorde 
zetten, zoals jij dat wilt. 
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Sticks kalibreren bij melding CLI min_check: Hoe doe je dat: zie helemaal 
onder de uitleg bij als iets het niet doet punt 3. 
 
Aux 1 is uitslag met motorstop  
 
 
RC deadband: 1,2,3,4,of 5. Hier kun je iets invullen als je drone bij het opstarten 
niet helemaal mooi blijft hangen , maar een beetje drift. 
 
Bij 1.00 kHz kun je streven naar 4 of 8 kHZ. Kijk waar hij het beste loopt. 
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Dat kun je zelf in CLI instellen: 
 
 
Commdando: rxrange  
Geeft de range van de ontvanger aan 
 
Bijvoorbeeld: 
Commando in CLI geeft range van de sliders bij receiver aan: 
rxrange kanaal 0 1000 2000 
Zet kanaal 0 van 1000 tot 2000 
Dus Hier moet het zijn: : 
0 1159 1841 
1 1159 1840 
2 1161 1840 
3 1159 1841 
 
Minimale en maximale uitslagen controleren bij zender tabblad in betaflight 
 
Save en Reboot. 
 
Naar modus is de volgende stap: 
 
Hier kun je de modus afstellen: 
Angel modus: Op schakelaar D: stand 0 : 0900-1300 
Horizon modus: Op schakelaar D: stand 1 : 1350-1650 
 
Angel modus: Self leveling 
Horizon Modus: Self leveling, maar flips mogelijk 
Arco modus: Komt niet meer terug in stabilisatie, maar houdt aan wat je met de 
sticks aangeeft, totdat er een volgende opdracht van de sticks komt.   
 
Angel mode: 
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Op Aux 2: Op schakelaar D 
Angel modus: Op schakelaar D: stand 2 : 0900-1300 
Horizon modus: Op schakelaar D: stand 1 : 1350-1650 
Angel modus: Self leveling 
Horizon Modus: Self leveling, maar flips mogelijk 
Arco modus: Komt niet meer terug in stabilisatie, maar houdt aan wat je met de 
sticks aangeeft, totdat er een volgende opdracht van de sticks komt.   
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Het kleine gele streepje is de instelling van je schakelaar?? 
Dit is dus de angel mode 
 
Aux 1 is je opstart schakelaar. 
 
 
Als je begint met vliegen, is de gestabiliseerde modus of Angle-modus de veiligste optie. Je quad 
helt dan niet verder dan vijftig graden en als je een input loslaat, gaat de quad terug naar 
gestabiliseerde, horizontale vlucht. Een stapje complexer wordt het met de Horizon-modus, 
waarbij je de hulp van de Angle-modus niet hebt. Je kunt dus voorbij die vijftig graden helling 
sturen, maar als je rustig vliegt, heb je wel weer een semigestabiliseerde vlucht. Als je echt gaat 
vliegen en je quad precies wilt laten doen wat je wilt zonder steunwieltjes, dan is de meest 
geavanceerde vliegmodus Air-modus beschikbaar. 
 
Dan naar : adjustments 

 
 
En vervolgens naar Servo 
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Dan Motors: 
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De motoren zijn via BLhelisuite eventueel per stuk af te stellen. 
 
 
Als de Lipo er aan zit. Kun je nu de motoren bewegen. Individueel en allemaal 
tegelijk. Op het vierkantje zie je ook de draairichting van de motoren.  
Controle of de motoren de goede kant uit gaan: 
Je schuift met de master knop de motorenschuifjes naar boven en de motoren gaan aan.  
Je voelt aan de motoren of ze ook de goede kant uitdraaien. Je kunt dat het beste met een 
papiertje doen 
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Save en Reboot: 
 
Dan de osd: 
Als je met googles vliegt wil je zelf instellen wat je er erin wilt zien. Dan kun je 
hier allemaal instellen. Hier is met dit controlebordje veel in te stellen. 
Hier beginnen: 
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Ik heb geprobeerd Joe Pilot eruit te krijgen en daar Zef voor in de plaats te 
zetten; is nog niet gelukt. 
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Videotransmitter: 
 
 

 
 
Note: To use the IRC Tramp protocol to control channel and power output, make sure your flight 
controller supports Betaflight OSD. Then connect the "RX" wire to a free UART TX port on the 
flight controller. Enable "IRC Tramp" on that UART port in betaflight and you'll be good to go.  
 
Hoe krijg je de tabellen te zien om te kunnen instellen? 
Ga naar: go to this page (boven in betaflight pagina video)en selecteer daar de tabel voor de 
EU bij irc tramp. 
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Open deze pagina  
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en selecteer alles. Dan Copy en ga dan naar betaflight en klik op load from copyboard. 
Dan krijg je de juiste tabel te zien: 
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Hoe controleer je of deze tabel werkt. 
Vul in Raceband power 200. Je ziet nu in de tabel 5732 kHz 
Kijk nu op je drone op de vtx en dan zie je een led drie keer rood knipperen met een pauze 
van drie seconden. Je weet nu 200 mW 
2 Kleine ledjes geel en blauw. Daaraan kun je aflezen in de tabel welke 
frequentie precies is bedoeld. 
 
Low power  staat op “on” until arm. Dit betekent, dat je drone  begint met 25 
mw en pas als je de eerste keer “armed”, gaat hij vanzelf naar 200 mw. Als je 
crasht, dan houdt hij gewoon 200 mw, maar in de zaal wil je de anderen niet 
verblinden als je stil staat en dan is 25 mw heel erg goed voor iedereen. Je 
verblindt niemand. 
 
 



 72 van 118  

Save.  
Dan naar Led Is nu iets extra’s (Heette altijd: video transmitter) 
 

 
 



 73 van 118  

 
 
Dit zijn twee leds, afgeknipt van een strip van 10 programmeerbare leds. Ziet er 
cool uit. 
Leds gebruiken meestal 50mw. Tinys led – en ook Lumenier - is een goede led. 
Je hebt ook PDB’s alleen voor leds. Passen zo op je stack. 
Je hebt vast leds en programmeerbare leds. 
 
Dan naar Sensor: 
Accelerometer moet je nooit uitzetten.  
Dit is een veiligheid voor jezelf, dat de drone geen ongewilde bewegingen 
maakt: 
 
Nieuw: 
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Thetered logging: 
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Waarna naar de op een na laatste blad omgeslagen wordt: Blackbox 
 

 
 
 
 
 
 
En dan als laatste: De ontvanger instellen, zodat deze communiceert met je 
controller: 
Eerst de S kabel van je ontvanger aan T2 solderen en dan in cli de volgende 
opdrachten tikken: 
  



 76 van 118  

 
 
feature -RSSI_ADC 
feature RX_SERIAL 
feature TELEMETRY 
map TAER1234 
set rssi_channel = 0 
set serialrx_provider = SRXL2 
set serialrx_inverted = off 
set srxl2_unit_id = 1 
set srxl2_baud_rate = 400K 
 

Wiring 

Signal pin on receiver (labeled "S") must be wired to UART TX pin on the FC. 
Voltage can be 3.3V to 8.4V 

 

Lessions learnd1: 
when powering the FC from usb port, be aware that most of the 5V pads are at <1V 
do not bother connecting the receiver to T2/R2, those do not work, but e.g. R6/T6 work 
If you want telemetry, connect to a Tx, set SPEKSAT2048/SRXL (which is basically a normal 
SPEKSAT protocol but bidirectional) and in CLI "set serialrx_halfduplex = ON" 
 
 
Lesson learned2: 
I'm pretty new at this, but earlier, I was confused at this image as it seems (on the left) like 
the brown wire goes to 'S', and the gray wire goes to 'NC'. However, on the right, it looks like 
the brown wire is soldered to 'NC' and the gray is soldered to 'S'. Since I planned on 
soldering my own connections to save space, I wanted some clarity on this. 
 
After reading a LOT and following Miguel's SPM4650 setup video, I came away with the 
following: 
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• I ended up using only three wires to connect to the positive (+), negative (-) and 
signal (S) pads (the NC pad isn't used) on the receiver. 

• Spektrum's accompanying wire is not silicone (LAME). It's not as flexible or heat 
resistant as silicone wire. If you use it, use flux paste to help solder the connections 
more quickly with a fine tip. 

• For those that have an Diatone R349 (or similar FC board layout), I've soldered 
connections onto my Mamba F405 mini MK2 Flight Controller using the following: 
Black wire from Spektrum receiver negative (-) to FC 'GND', red wire from positive (+) 
to FC '5V', and white wire from receiver signal (S) to FC 'TX6' UART (generally used 
for the TBS Crossfire Nano) as depicted in this image on the bottom of the FC board. 

• I then followed Miguel's instructions in his video regarding the Betaflight "Ports" setup 
for UART6. 

 
This Mamba FC has two TX3 UARTs. I didn't use the other TX3 pad on the FC because my 
RunCam TX200U "IRC Tramp" is on that first UART. Perhaps someone can help me 
understand if having IRC Tramp active on this first TX3 pad makes this other TX3 pad 
useless? (Update: It does.) 
 
Hope that helps someone! I've been able to get this new Spektrum SRXL2 receiver working. 
I haven't had the chance yet to do some long range tests, but so far, so good! 
 
A big thanks to MiguelAlvarez for his help and support on this. 
 

Racing twente raad: https://www.fpv-racingtwente.nl/betaflight-wont-not-arm/ 
 

Required cli settings 

feature -RSSI_ADC 
feature RX_SERIAL 
feature TELEMETRY 
map TAER1234 
set rssi_channel = 0 
set serialrx_provider = SRXL2 
set serialrx_inverted = OFF 
set srxl2_unit_id = 1 
set srxl2_baud_fast = ON of 400 k 
Note that RSSI_ADC is disabled, as this would override the value provided through 
SRXL2 with the analog reading from the dedicated RSSI pin on the FC. Also, 
rssi_channel = 0 which means its no longer used like it was in the SPM4649T. 
Setting these values differently could have adverse effects on RSSI readings. 

CLI Bind Command 

This command will put the receiver into bind mode without the need to reboot the FC 
as it was required with the spektrum_sat_bind command. Note is has been changed 
from srxlv2_bind to a more generic bind_rx. 
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bind_rx 
 
 

 
 
 
Lekker even vliegen met de grove instellingen en je drone leren kennen 
De trims op je zender goed instellen. Niet vliegend, maar steeds even landen!!.  

 
Als je het gevoel hebt , dat er iets nog niet helemaal naar de zin is, 
moet je gaan zoeken in beatflight of je nog iets kunt instellen. 
Bijvoorbeeld: 
Mulishot of oneshot 25 of oneshot 600 kunnen het gevoel beter 
vliegen verstevigen.  
Of de Notches bij de pid instellingen.  
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Algemene wetenswaardigheden: 
Van de Drone van Zef !! 
  
Motor:  
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Een aantal factoren bepaalt de kwaliteit en kracht van de motor. Allereerst natuurlijk de hoeveelheid 
spanning die de motor krijgt. Zoals we zagen, hangt de draaisnelheid samen met de spanning. Maar 
ook de magneten en de lagers spelen een belangrijke rol. Goedgelagerde motoren draaien soepeler 
en hebben minder weerstand, en zijn dus efficiënter. 

De magneten in brushless motoren zijn neodymiummagneten, waarvan de sterkte van het 
magneetveld wordt aangegeven met een N-getal. Veel magneten zijn N50, maar de betere zijn N52 of 
nog hoger. Ook het gat tussen rotor en magneten bepaalt de kracht van de motor, naast de 
afmetingen van de rotor, de windingen en de hoeveelheid weekmetaal die de fabrikant erin krijgt. 
 
Propellor: 
Maat en naam Prop: Nasgul 2x 5140 en 2x 5140R 
 
Algemeen over props: 
Onze props zijn dan ook 5040 triblades. De 50 geeft de afmeting aan, 5 inch dus, en de 40 de 
spoed. Een prop met grotere spoed is bijvoorbeeld 5060 en een kleinere spoed zou 5030 zijn. 
We moeten een beetje oppassen, want een grotere spoed leidt niet alleen tot meer lift, maar ook 
tot meer stroomverbruik. Te veel en onze motoren of de esc's branden door, of de accuspanning 
zakt sterk in bij veel throttle. Het is dus zaak de motoren, props, esc's en accu's een beetje op 
elkaar af te stemmen. 
 
 
Als je echt gaat vliegen, zijn crashes en beschadigingen onvermijdelijk, maar met een beetje 
mazzel vangen vooral je propellers het gros van de schade op. Dat zijn dan ook je 
verbruiksonderdelen, waarvan je zeker een stuk of wat reserve moet meenemen als je een 
middagje gaat vliegen. Loop je meer schade op, dan is dat altijd een goed excuus om toch die 
betere motoren te kopen of een nieuw frame te proberen. Een groot deel van de lol van 
quadracing is immers niet alleen het vliegen, maar ook het tweaken van je hard- en software. 
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Instellen motorvolgorde. : 
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Frame:  
Quadframes zijn ook onder te verdelen in formfactors. Daarbij zijn er twee belangrijke varianten: 
het X-frame en een bus- of H-frame. Een H-frame is wat ouderwets aan het worden, maar een 
hybride vorm tussen X- en H-frame wordt vaak gebruikt voor het zogeheten freestylen, waarbij 
pure snelheid niet de belangrijkste eigenschap van de quad is. Voor racing wordt meestal een X-
frame gebruikt, dat alle elektronica en de accu zo veel mogelijk in het midden heeft. Zo zit het 
zwaartepunt netjes in het midden, wat helpt bij de balans en wat de quad lekker wendbaar maakt. 
Een echt X-frame heeft vier even lange armen en heeft dus alle armen netjes op negentig graden 
van elkaar. Een alternatief is een stretched X-frame, dat in één dimensie iets is uitgerekt. 
Sommige piloten geven de voorkeur aan de meer symmetrische X-frames, die over alle assen 
ook meer symmetrisch reageren op sturen, anderen hebben liever de stretched variant. 
Volgorde motoren: 

 
 
Instellen van de Goole-bril via de zender Spektrum dx8 zwart 
gen2: 
Zet je drone veilig of zet hem gewoon af of op veilig: 
De rechterstick precies in het midden zetten 
De linker stuk naar links en dan naar boven bewegen. 
Met de sticks kun je nu per regel naar beneden of naar boven en dan de andere stick is de 
enter stick geworden. Je kunt de google-bril natuurlijk ook via de knoppen op de goolge-bril 
instellen. 
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De platte antenne kijkt naar voren: Flat panel antenne: Radiation : directional 
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De ronde is een omni antenne Kijkt rond:

 
En hij werkt: 
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Niet vergeten en 
allerlei: 
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Do not move the model while plugging in the battery and during the first few seconds after 
power-up. Gyro must be idle, or else initial calibration will be wrong. Alternatively, make 
sure to execute the “Gyro Calibration” stick sequence prior to arming. 
 
If model immediately flips on take off, double-check board orientation (front facing), each 
motor number, rotation direction, and type of prop installed. Refer to “Motor Mixer” chapter 
for details. 
 
Trim transmitter once, and never trim in-flight. Connect to GUI, and subtrim on transmitter 
until all channels are centered at 1500. If using Futaba gear, center might be 1520. In that 
case, set midrc value in config to 1520, then subtrim to center all channels at 1520. Do not use 
trim in flight for either gyro or auto-level mode. Use acc-trim function. 
 
Nog meer uitbreidingsmogelijkheden van deze controller:  
Er kan nog een GPS op om terug te keren naar de basis. 
 
 
Bijlage 1: 
Wat leesvoer specifiek drone van Zef: Het wiring diagram: 
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Wiring diagram: 
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Oud: vorige FC: versie 1.0 heel anders! 
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Wat is de turtlle instelling?? 
SKIDS voor je drone uitprinten in een 3d printer. Even zoeken: Iflight Succex-EF F4 bij 3d 
printers 
 
Waar stel ik het minimum toerental in???? 
 
De micro ontvanger  Spektrum DSMX SRXL2 seriële micro-ontvanger installeren: 
https://www.youtube.com/watch?v=WAkDv9gzl98 
 
Hoe zit je FC in elkaar en hoe bind je de ontvanger: 
https://www.youtube.com/watch?v=APfDzb6fIoY&feature=youtu.be 
 
De motoren zitten verkeerd om: Betaflight controller and ESC alignment incorrect. 
https://www.youtube.com/watch?v=QeuSq71pYF0 
 
De nieuwste software betaflight 4.2.0 en configurator 10.7.0 ophalen 
https://github.com/betaflight/betaflight/releases 
 
 
https://shop.iflight-rc.com/index.php?route=product/product&path=20&product_id=978 
 
Nog een wiring diagram voor de f4 versie: 
https://www.fpv-racingtwente.nl/product/iflight-succex-f4-v2-1-twing-flight-controller/ 
 
Hier staat beschreven van alles over je Power distribution Board. 
https://dronenodes.com/pdb-power-distribution-board/ 
 
Drone simulatoren: 
https://dronenodes.com/fpv-drone-simulator/ 
 
Plasma Tree PID analyzer 
 
De wetgeving voor drones en vliegtuigen: https://droneland.nl/drone-wetgeving-2020-open-
categorie 
 
 
Extra info: 
 
En ook nog een keer extra: 
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Instellen BLhelsuite: 
 
Controleer vooral goed of de motoren de goede kant uitgaan: 
Mocht dat niet goed gaan of ze draaien de verkeerde kan aan of…….. 
Dan installeer je: BlHelisuite 
 
Na het installeren sluit je via de usbkabel de drone aan de computer. 
Start BLhelisuite aan en kies voor de module: 

 
 

Start BLhelsuite op en kies daarbinnem voor de E: BLhelibootlader 
(cleanflight) 
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De motortiming instellen: Auto geeft meestal een goed resultaat. Je ziet onder 
midden de 4 motoren. Allemaal onafhankelijk van elkaar in te stellen. 
 
 
 
Je kunt hier de motoren reversed instellen per stuk. 
  
 

  
 
 
Saven en het werkt. 
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Wat leesvoer algemeen Betaflight en BLhelisuite:  
Flightcontrol wiring for beginners: https://www.youtube.com/watch?v=Fells7qG8JE 
 
https://www.flitetest.com/get-started/multirotors 
 
Betaflight uitgelegd: 
 
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2464844-Betaflight-Flight-Controller-
Firmware-Discussion-Thread 
 
multirotorparts. Com) onderdelen?? 
 
https://www.letusdrone.com/dji-drone-csc-what-it-is-and-why-we-need-it/ 
 
https://www.propa.nl/category/s5-bouwverslagen/multicopters/ 
 
https://www.fpv-racingtwente.nl/tutorials/ 
 
Onze drone: 
 
http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf     de handleiding 
 
https://hobbyking.com/en_us/afroflight-naze32-acro-funfly-controller.html 
 
http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/baseflight-
configurator/mppkgnedeapfejgfimkdoninnofofigk?hl=en 
 
https://code.google.com/archive/p/afrodevices/wikis/AfroFlight32.wiki 
 
https://code.google.com/archive/p/afrodevices/wikis/AfroFlight32.wiki 
 
https://github.com/multiwii/baseflight 
 
Flightcontrol wiring for beginners: https://www.youtube.com/watch?v=Fells7qG8JE 
 
Drone wil niet binden : https://www.fpv-racingtwente.nl/je-quad-wil-niet-armen-in-betaflight/ 
 
Drone testen en tutorials: https://www.fpv-racingtwente.nl/tutorials/ 
 
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety    
alle flags die je via OSD in je bril kunt zien. 
  
Nog wat leesvoer:  
Is hierin al verwerkt: 
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Betaflight instellingen voor de beste 
prestaties 

Hieronder geven wij onze Betaflight instellingen weer waarvan wij overtuigd zijn dat deze tot 

de best mogelijk prestaties zullen leiden. Deze Betaflight instellingen zijn niet zonder risico’s 

en die zullen wij ook per item beschrijven. Alle wijzigingen die je aan je race drone / quad 

uitvoert zijn uiteraard voor eigen risico!! 

Uitgangspunten 

Je vliegt al in Airmode / Acro 

Je Flight Controller is voorzien van minimaal versie 3.3.3 of 3.4. Wil je weten hoe je je Betaflight 

firmware moet flashen dan kun je deze informatie hier vinden. Mocht je toch proberen deze 

instellingen te gebruiken op oudere versies dan bestaat de kans dat je race drone / quad 

extreem vreemd reageert met de kans op het doorbranden van je motoren! 

Mocht je je race drone / quad al getuned hebben dan is dit wellicht niets voor jou. 

Basisinstellingen 

 

1.Zet de Anti_Gravity en de Dynamic_filter aan. 

De anti_gravity zal ervoor zorgen dat de i-term een korte boost krijgt bij snelle throttle 

wisselingen. Anti_gravity zal er dus voor zorgen dat bij snelle throttle wisselingen de voorkant 

van je race drone / quad niet omhoog of omlaag duikt. 
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In sommige gevallen ontstaan er oscillaties en “noise” op een onverwachte frequentie, 

bijvoorbeeld door een verbogen prop, beschadigde motorbell etc. Hier komt dan de dynamic 

filter erin. Kort gezegd is de dynamic filter een algoritme die de frequentie van de “noise” kan 

vaststellen en de notch filter gebruikt om het automatisch te verminderen. Het is een raadsel 

waarom deze niet standaard aanstaat, is echt een “must have”.. 

Let op! 

2.De dynamic filter vergt nogal veel van de processor. Met name bij F3 flight controllers kan dit 

tot problemen leiden. De CPU load mag niet over de +/- 45% komen! Eventueel kun je items 

uitschakelen die je in Airmode / Acro niet gebruikt zoals de accelerometer etc om de CPU load 

te verlagen. 

PIDS en D Setpoint Weight en D Setpoint Transition 

 

In de loop der tijd zijn de basis PIDS van Betaflight behoorlijk conservatief geworden. Door de 

komst van nieuwe F4/F7 flight controllers en moderne motoren zijn deze eigenlijk niet meer 

van deze tijd. Er ligt dan ook een voorstel om de basis PIDS bij de release van 3.4 aan te 

passen. Bovenstaande PIDS geven een directer gevoel. 

Voorheen was de basisinstelling voor de D Setpoint Weight altijd 1. Echter door een bug in 

Betaflight las de flight controller deze als 0. De ontwikkelaars wilden bij de release van een 

volgende versie niet dat iedereen ineens een race drone / quad kreeg die heel anders ging 

reageren. Gevolg was dat de basisinstelling dus 0 werd. Eigenlijk reageert daarmee je race 

drone / quad langzamer en minder gevoelig. 

Wat is en doet D Setpoint Weight? 
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D-setpoint weight adjusts your D-term according to the change of rate of rc-input (rate=’velocity’; 

change of rate=’acceleration’). Higher faster change of RC-Command = temporarily lower D The 

result is an intentional overreaction to your input. The quick overswing can compensate for the 

natural lag of the system by moving faster than requested for a short time. The quad basically 

“catches up”. 

BUT the reaction will not only be faster but also rougher. Experiment and find the sweet spot for 

your style of flight! 

Kortom zet de D Setpoint Weight op 1, D Setpoint Transition op 0 (of op 0,01) en ga vliegen. De 

kans is groot dat veel race drones / quads veel directer en sneller zullen reageren (in sommige 

gevallen zul je wellicht daarna je rates willen aanpassen..). Uiteindelijk zal dit de prestaties 

enorm verbeteren en zul je er vrij snel aan wennen! 

Filters 

De afgelopen maanden is er enorm veel gesproken over filters. In de basis beschermen filters 

je motoren maar zorgen ook weer voor vertraging en mindere prestaties. Met name door de 

komst van Butterflight (wat zoveel beter zou vliegen dan Betaflight..) zijn het aantal filters niet 

meer te tellen: 

FKF, BQRCF2, Buttersworth, PT1, enz. Onlangs is bewezen (althans vinden wij..) dat eigenlijk al 

deze filters hetzelfde resultaat leveren. Maar waarom vinden veel piloten dan dat Butterflight 

beter vliegt?? Deels ligt het antwoord in de hype en het geloof erin maar ook vooral omdat 

Butterflight agressievere basis PIDS hanteert die bij moderne flight controllers en motoren 

beter tot hun recht komen. Vandaar dus de aanpassingen in de PIDs zoals hierboven 

weergegeven. 
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Stap 1 Zet als eerste het filter van de standaard BIQUAD OP PT1 

Wij raden aan om de drie notch filters niet tegelijk uit te zetten en te gaan vliegen. Met name 

bij budget motoren bestaat de kans dat na het armen van je motoren deze, bij deze 

agressievere instelling, in rook opgaan! 

Stap 2 zet de Gyro Notch Filter 1 uit. Ga 10 sec hoveren en controleer daarna direct je motoren. 

Deze mogen warm zijn maar niet heet! 

Ga daarna 30 sec rustig vliegen en controleer daarna direct je motoren. Deze mogen warm zijn 

maar niet heet! 

Vervolgens bouw dit rustig op. 

Zijn de motoren heet zet dan de Gyro Notch Filter 1 weer aan. Hier stopt het dan. 

Stap 3 Blijven je motoren koel dan wel niet heet zet dan de Gyro Notch Filter 2 uit. 

Ga 10 sec hoveren en controleer daarna direct je motoren. Deze mogen warm zijn maar niet 

heet! 

Ga daarna 30 sec rustig vliegen en controleer daarna direct je motoren. Deze mogen warm zijn 

maar niet heet! 

Vervolgens bouw dit rustig op. 

Zijn de motoren heet zet dan de Gyro Notch Filter 2 weer aan. Hier stopt het dan. 

Het uitschakelen van de D Term Notch filter levert de minste verbetering in prestaties op en is 

dus geen ramp als je deze niet kunt uitschakelen. Tevens lukt dit enkel bij een “clean build” en 

een goed getunede race quad. Deze stap is voor de meesten niet mogelijk en is het risico het 

grootst!! 

Stap 4 Blijven je motoren koel dan wel niet heet zet dan de D Term Notch Filter uit. 

Ga 10 sec hoveren en controleer daarna direct je motoren. Deze mogen warm zijn maar niet 

heet! 

Ga daarna 30 sec rustig vliegen en controleer daarna direct je motoren. Deze mogen warm zijn 

maar niet heet! 

Vervolgens bouw dit rustig op. 

Zijn de motoren heet zet dan de D Term Notch Filter weer aan. Hier stopt het dan. 

Mocht het allemaal gelukt zijn neem dan nog de afwijkende cutoff frequenties over. 

Mocht je al deze instellingen in 1x willen overnemen dan kun je hieronder de linkjes vinden 

naar de tekstbestanden met de instellingen. Kopieer deze en plak deze in in de Betaflight CLI 
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en sla deze op. In onze Betaflight tutorial staat deze procedure beschrijven bij het flashen van 

Betaflight firmware om je instellingen terug te zetten. 

KHz betreft de Gyro! 

8kHz is van 2kHz tot 8kHz 

32kHz is van 8kHz tot 32kHz 

Betaflight versie 3.3.3 (8khz) 

Betaflight versie 3.3.3 (32khz) 

Betaflight Default PIDS versie 3.4 (8khz) 

Betaflight Default PIDS versie 3.4 (32khz) 

Update 12-06-2018 Default PIDS 3.4 aangepast 

Update 14-06-2018 PIDS 3.4 Voor racing en freestyle toegevoegd. 

Thans is de versie 3.4. RC1 formeel beschikbaar gekomen. 

Hieronder staan 2 versies speciaal voor racing en freestyle. Deze kun je weer kopiëren en 

plakken in de CLI van Betaflight en vervolgens saven. De Freestyle zorgt voor een meer 

“smoother” beleving en de racing is een stuk agressiever afstelling en is meer “locked in”. 

Betaflight 3.4 Freestyle 

Betaflight 3.4 Racing 

Update 15-08-2018 Betaflight 3.5 
Update 27-09-2-18 Betaflight 3.5 basisinstellingen 
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Betaflight 3.5 

Inmiddels is Betaflight 3.5 uit en deze beschikt over een paar nieuwe features die zeker zullen 

bijdragen tot een betere performance van je quad.  Van belang is dat je wel de nieuwste 

Betaflight Configurator gebruikt, die je hier kunt downloaden. 

1 van de belangrijkste items is het verdwijnen van de D Setpoint Weight zoals wij die hierboven 

beschreven hebben. Zoals aangegeven is dit een item die van enorm invloed is op de 

prestaties van je quad. D Setpoint Weight is nu vervangen door Feed Forward. In het tab veld 

PID tuning zie je nu het veld Feed Forward. (mits je deze onderaan wel hebt aangezet). 

Waar kun je de app halen voor de ontvanger androoid ROTG01:  
App voor ontvanger: 
https://www.eachine.com/Eachine-ROTG01-UVC-OTG-5.8G-150CH-Full-
Channel-FPV-Receiver-For-Android-Mobile-Phone-Smartphone-p-843.html 
 

Wat is Feed Forward? 

Feed Forward provides ‘dynamic stick boost’ or ‘dynamic stick responsiveness’. It pushes the 

quad quicker into turns when the sticks are moved quickly. With Feed Forward, the faster the 

sticks are moved, the bigger the push. And it doesn’t wait for any error to develop, the response is 

instantaneous. 

In het verleden de YAW performance was altijd zwakker dan de picth en roll en daardoor 

verhoogden veel piloten de D gain op de YAW, wat weer zorgde voor noise, overhsooting en 

bounch backs. Nu niet meer! In betafight 3.5 kun je YAW net zo snel en exact laten reageren als 

pitch en roll. 

De basisinstelling voor Feed Forward is 60. 
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Tevens hebben wij ervoor gekozen om feedforward transition op 15% te zetten. Dit betekent 

dat deze pas vanaf 15% gaat werken en dus zorgt dit voor meer rust/gevoel rond het 0 punt 

(niet geheel onbelangrijk bij freestyle vliegen). 

De beste (YAW) prestaties krijg je volgens de ontwikkelaars van Betaflight met de volgende 

settings; 

set iterm_relax = RP 

set p_yaw = 40 

set i_yaw = 120 

set d_yaw = 0 

set f_yaw = 100 

** Yaw D is experimental. For normal quads, do not add any D to yaw, or you’ll likely get mad 

yaw oscillation.** Yaw D may be useful for tricopters. 

Wij hebben inmiddels met de basisinstellingen van Betaflight 3.5 gevlogen inclusief de YAW 

Feed Forward van 100 en wij ervaren dit als een enorme vooruitgang, eindelijk voelt de YAW 

ook eens direct aan en reageert lekker snel. Wel hebben we de Feed Forward van de Pitch 
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teruggezet naar 35. Hier leek de Feed Forward wel de Rates te beïnvloeden en werden flips, etc 

te snel en direct. 

Verder zijn wij eigenlijk best wel onder de indruk van de basisinstellingen van Betalfght 3.5. 

En een belangrijke feature is I-term relax waarbij de volgende instellingen zorgen voor de 

beste prestaties (als je bovenstaande hebt gedaan zou dit het gevolg moeten zijn). 

 

RC Smoothing 

 

We bevelen aan om Smoothing type op filter te zetten en RPYT (roll, picth,yaw, throttle) bij 

Channels Smoothed. Deze items bevinden zich in de receiver tab van betaflight. 

Tevens zijn de dynamic filter verbeterd (groter bereik) en de Anti_Gravity is “smoother 

geworden”. 

Wij raden aan om eerst eens met de default pids en instellingen zoals hier beschreven te 

vliegen. Wij denken dat de basis pids van Betalfight 3.5 voor de meeste piloten gewoon goed 

zullen zijn. 

Onze Betaflight 4.0 pagina kun je hier vinden. 

Happy Flying! 
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I'm pretty new at this, but earlier, I was confused at this image as it seems (on the left) like 
the brown wire goes to 'S', and the gray wire goes to 'NC'. However, on the right, it looks like 
the brown wire is soldered to 'NC' and the gray is soldered to 'S'. Since I planned on 
soldering my own connections to save space, I wanted some clarity on this. 
 
After reading a LOT and following Miguel's SPM4650 setup video, I came away with the 
following: 

• I ended up using only three wires to connect to the positive (+), negative (-) and 
signal (S) pads (the NC pad isn't used) on the receiver. 

• Spektrum's accompanying wire is not silicone (LAME). It's not as flexible or heat 
resistant as silicone wire. If you use it, use flux paste to help solder the connections 
more quickly with a fine tip. 

• For those that have an Diatone R349 (or similar FC board layout), I've soldered 
connections onto my Mamba F405 mini MK2 Flight Controller using the following: 
Black wire from Spektrum receiver negative (-) to FC 'GND', red wire from positive (+) 
to FC '5V', and white wire from receiver signal (S) to FC 'TX6' UART (generally used 
for the TBS Crossfire Nano) as depicted in this image on the bottom of the FC board. 

• I then followed Miguel's instructions in his video regarding the Betaflight "Ports" setup 
for UART6. 

 
This Mamba FC has two TX3 UARTs. I didn't use the other TX3 pad on the FC because my 
RunCam TX200U "IRC Tramp" is on that first UART. Perhaps someone can help me 
understand if having IRC Tramp active on this first TX3 pad makes this other TX3 pad 
useless? (Update: It does.) 
 
Hope that helps someone! I've been able to get this new Spektrum SRXL2 receiver working. 
I haven't had the chance yet to do some long range tests, but so far, so good! 
 
A big thanks to MiguelAlvarez for his help and support on this. 
 
 
Runaway take off prevention temporarily disabled. 
Arming disable flags 
RXloss Cli msp 
Labeled S to UART TX 
 
Not arming: 
 

Betaflight won’t arm    Race twente 

Betaflight won’t arm, wat kun je doen om dit op te lossen? Wat als je quad in Betaflight niet wil 

armen, kortom arming werkt niet. Als Betaflight arming niet werkt zijn er vaak twee voor de 

hand liggende oorzaken. 

1. Je receiver werkt niet goed of is niet goed opgezet. 
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Dit kun je in de receiver tab van betaflight snel zien. Wij gaan ervan uit dat je dit snel zelf kunt 

oplossen (bereik niet tussen 1000-2000, verkeerde Channel mapping etc). 

2. Iets wat nog steeds vaak voor komt is dat dat in 
Betaflight minimum throttle value (min_check) niet 
klopt. 

Zoals je weet zal je quad niet 

armen als je throttle te hoog staat, dat is uiteraard pure veiligheid. Immers je wilt niet dat je de 

arming switch overhaalt en je quad je om de oren vliegt of je vingers kost.. 

Kortom betaflight checkt of je throttle beneden min_check is. De default van min_check is 

1050. Soms kan deze zelfs wat lager liggen afhankelijk van flight controller. Je kunt dit 

checken door in de CLI get min_check te controleren. In de receiver tab moeten je eindpunten 

van je sticks altijd tussen de 1000-2000 liggen is dit niet het geval dan moet je deze kalibreren 

en afstellen. 

Uitgangssituatie 

Mooi weer en dus ga je vliegen. Alles werkt perfect maar bij je 6e lipo pack wil je armen en er 

gebeurd helemaal niks. Je ziet het ledje knipperen op je flight controller en dan weet je dat de 

oplossing niet voor de hand ligt en niet 1 van de bovengenoemde oorzaken is. 

Foutopsporing kan dus veel makkelijker  

Sinds Betaflight 3.2 geeft je flight controller aan waar de fout ligt als arming niet lukt. Dit kan 

via een beeper/buzzer (als je die hebt), via je Betaflight OSD of CLI/Betaflight configurator. De 

beep sequence laten we even buiten beschouwing want wij vinden dit niet erg 

handig(luisteren naar aantal beeps) in vergelijking met de andere mogelijkheden van 

foutopsporing. Dit gaat via zgn “Flags”. 

Arming Flags via Betaflight OSD. 
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Om de Arming Flag te krijgen 

via je OSD moet je in de Betaflight configurator OSD bij warnings Arming Disabled aan zetten 

(in foto staat deze uit). Als je deze aanzet en vervolgens je quad armed krijg je de Arming Flag 

in je bril te zien. 

Betaflight Arming Flags via de CLI 

Sluit je quad aan op Betaflight 

(zonder lipo!) en ga naar de CLI Command en type “status” in gevolgd door een enter. Helemal 

onderaan staan dan de arming flags. Als je de foutopsporing zo doet krijg je altijd de Flags 

“CLI” en “MSP” te zien. Deze kun je negeren deze krijg je omdat je via de CLI werkt en een 

verbinding hebt met je quad. 

Buiten de twee bekende Flags die je verwacht via de methode (CLI en MSP) staat er toch 

throttle hetgeen vreemd is daar een paar minuten geleden alles nog perfect werkte. Toch even 
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snel min_check gedaan en deze maar wat aangepast. Maar de eigenlijke oorzaak van het 

probleem ligt bij “CALIB”. 

Dit betekent dat de sensor nog aan het kalibreren is en dat is dus niet goed.. 

Vaak is dit het gevolg van noise, bijvoorbeeld omdat je bent overgestapt naar 32khz gyro. 

Zoals bekend veroorzaakt dit vrijwel altijd meer noise. Of wellicht is er iets anders dat ineens 

meer noise veroorzaakt. In dit voorbeeld is de quad onlangs voorzien van veel zwaardere 

motoren. 

Type in de CLI get gyro_calib_noise_limit en normaal is deze 48. In dit voorbeeld hebben wij 

deze verhoogd (set gyro_calib_noise_limit=100 gevolgd door een enter, daarna type je save in 

de CLI gevolgd door een enter) naar 100 waarnaar de quad weer kon armen. Wil je quad zelfs 

bij 200 niet armen en je krijgt nog steeds de Arming flag CALIB dan is het een kwestie van RIP 

Flight controller.. 

Will your quad not arm check Betaflight 
Flags. 

Check hier de hele lijst met de Betaflight Flags 

Happy Flying 

Als iets het niet doet : 
1: ESC kalibreren: 
 
Ideetje: ESC calibratie... 
 
Zet throttle op voluit 
Zet radio aan met throttle op voluit 
Plug de accu van de quad er in 
(ESC biept twee keer) 
Zet Throttle op nul 
(ESC biept twee keer) 
Batterij weer loshalen 
Radio uit 
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2: Als je de throttle aanzet gaan de motoren lopen en steeds harder. Je kunt ze niet uitzetten: Wat 
zou dit kunnen zijn??  Ik heb nog geen antwoord 
3: Hij wil niet “armen”: 

2. Iets wat nog steeds vaak voor komt is dat dat in 
Betaflight minimum throttle value (min_check) niet 
klopt. 

Zoals je weet zal je quad niet 
armen als je throttle te hoog staat, dat is uiteraard pure veiligheid. Immers je wilt niet dat je de 
arming switch overhaalt en je quad je om de oren vliegt of je vingers kost.. 
Kortom betaflight checkt of je throttle beneden min_check is. De default van min_check is 
1050. Soms kan deze zelfs wat lager liggen afhankelijk van flight controller. Je kunt dit 
checken door in de CLI get min_check te controleren en in te typen: get Min_check. In de 
receiver tab moeten je eindpunten van je sticks altijd tussen de 1000-2000 liggen is dit niet het 
geval dan moet je deze kalibreren en afstellen. 

Kalibreren van je sticks: 

Type in Cli: 
Rxrange 
Je krijgt een lijstje 
Kijk dan hoe je sticks staan; de onder en bovenwaarde 
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Gevolgd door save . 
 
Dan staan al je sticks op 1000-2000 
 
3: cli msp rpmfilter 
Stap 1 
Zet je zender aan en met lipo aangesloten 
Met usb kabeltje erin: 
Bij configuratie: 
Zet de motoren op dshot300 enpidloop freq op: 4 kHz 
Gyro update freq op 8.00 kHz 
Ga naar motoren en kijk of ze goed draaien 
De E: getallen moeten onder 1 % blijven 
Haal de Lipo eraf. 
 
 
4:Als je bij Cli een commando intikt moet je er voor zorgen, dat de lipo  niet aangesloten is. 
Dit kan leiden tot een verkeerde melding. 
 
 
5: RXloss cli msp 
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Zet je “arm” schakelaar op aan en de melding is weg. 
MSP: Zet je motoren op “understood” en de melding is weg. 
CLI: Haal je usb kabel eraf en de melding is weg. 
 
6: De drone dukt voorover of achterover bij sneel wisselingen van de throttle: 
Zet de Anti_Gravity en de Dynamic_filter aan. 

De anti_gravity zal ervoor zorgen dat de i-term een korte boost krijgt bij snelle throttle 

wisselingen. Anti_gravity zal er dus voor zorgen dat bij snelle throttle wisselingen de voorkant 

van je race drone / quad niet omhoog of omlaag duikt. 
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