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Mijn GIP gaat over een robothoofd. 

Automatisatie is in onze samenleving overal 

aanwezig. Denk maar aan de industrie waar 

robots tegenwoordig niet meer weg te denken 

zijn. Steeds meer mensen worden in de 

toekomst vervangen door automatische robots 

die het werk nog sneller verrichten. In de 

toekomst kunnen robots worden ingezet om te 

helpen in bijvoorbeeld een rusthuis. Het hoofd 

van de robot kan bewegen door middel van 

servomotoren.

Motivatie: ik heb voor dit project 

gekozen omdat ik een robot wil

ontwikkelen die mensen kan

helpen met het uitvoeren van

taken.

Inleiding

.

• Tegen februari:

❖ Het programmeren van de 

afstandssensor en de bewegingssenor 

met Arduino.

❖ Onderdelen van de body laten uitprinten 

met de 3D-printer.

• Tegen Pasen:

❖ De nek op en neer laten bewegen door 

middel van een derde servo met piston.

• Tegen juni:

❖ Een volledig werkend hoofd dat naar 

links, rechts, boven en onder kan 

bewegen. 

❖ De sensoren die allemaal werken.

Planning

• De programmeertaal hangt af van de keuze van 

de microcontroller die je gebruikt.

• Om de servo op de juiste positie te plaatsen 

gebruik je best een servo controller in plaats van 

een Arduino.

• Voor de twee servo’s aan te sturen, gebruik je 

best een externe voeding.

Conclusie

• Welke microcontroller kan ik gebruiken?

• Welke programmeertaal wordt er toegepast?

• Welke motor kan ik installeren om het hoofd 

te laten bewegen?

• Welke voeding is er nodig?

• Wat is de materiaalkeuze voor het hoofd?

• Welke sensoren kan ik gebruiken?

Onderzoeksvragen

De servomotoren die ik heb gekozen kunnen 

draaien van 0° tot 180°. Deze servomotoren 

worden aangestuurd via een microcontroller. 

De servo heeft drie aansluitdraden. Éen voor 

de VCC, één voor de min (ground) en één 

voor het signaal door te laten. 

Werking

Voor het aansturen van de servo gebruik ik 

een microcontroller, een Arduino. Deze servo 

wordt aangestuurd via pin drie omdat deze 

een PWM signaal doorstuurt naar de Arduino. 

Aansturen van de servo

• Metingen met de oscilloscoop.

Metingen en berekeningen 

• Dit is een meting van de duty cycle van de 

servo aangesloten op de Arduino. De duty 

cycle wordt berekend met een formule. 

Berekeningen 

• Voor de twee servomotoren die ik heb 

gekozen is er een voeding vereist. Deze 

voeding heb ik berekend aan de hand van 

de stroom van de twee servo’s. Hiervoor 

koos ik een voeding van 12Ah.

3D geprinte onderdelen 

De onderdelen van het hoofd zijn met behulp 

van een 3D-printer gemaakt. Daarvoor nam ik  

PLA wit en zwart. 

Programma

Om de servo te laten draaien naar een 

bepaalde hoek maak ik gebruik van een 

functie.

Uitwerking 
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