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6 Elektriciteit-Elektronica

Mijn eindwerk is een spiergestuurde robotarm. Dit is 

een voorarm die je kan besturen met elektrische

pulsen die de spieren afgeven.

Voor elke vinger in de hand is er een servomotor 

voorzien, om de vingers te kunnen sluiten en openen. 

De servomotoren worden bestuurd door een MCU.

Om de vingers te sluiten gebruik ik gevlochten

visdraad, en om ze weer te openen gevlochten rubber.

Inleiding

EMG sensor

EMG staat voor elektromyografie. Met EMG wordt de 

activiteit van de spieren gemeten. Wanneer een spier 

zich opspant, produceert hij een elektrisch puls

(signaal). Dat signaal neemt de sensor op.

De eerste elektrode wordt geplaatst in het midden van 

de spier, de tweede aan het einde van diezelfde spier 

en de derde weg van de spier. 

Mg996r servomotor

Ik heb gekozen voor de Mg996r servomotor.

Een servomotor is een motor die automatisch een

mechanisch systeem kan regelen zonder mechanisch

verbonden te zijn. 

De Mg996r is klein, krachtig en gemakkelijk te

besturen. Dit zijn de drie belangrijkste redenen

waarom ik deze servomotor heb gekozen.

EMG sensoria en Mg996r servomotor

Programmeren

Ik ga een Arduino Nano gebruiken om mijn servo’s en

EMG sensoren te programmeren. 

De programmeertaal van Arduino is C++. Ik heb

gekozen voor Arduino omdat ik met deze MCU al veel

gewerkt en geprogrameerd heb.

Materiaal

Ik heb gekozen om mijn arm te 3D-printen. De reden

waarom ik voor 3D-printen gekozen heb, is omdat de 

onderdelen zeer gemakkelijk vervangbaar zijn.

Duty cycle

De duty cycle van de servomotor is 10%.

Uitwerking

Januari

• Verder onderzoek doen over de EMG sensor en

mijn programma eraan aanpassen.

Februari

• Alle niet elektronische bedrading in de (gevlochten

visdraad en rubber) in de hand steken.

Maart

• De servo’s en de bedrading voor de servo’s in de 

arm steken.

Planning

• Welke MCU gebruiken?

• Gevlochten rubber of springveren gebruiken?

• Hoe kan ik de elektrische pulsen van een spier lezen?

• Uit welk materiaal zal ik de arm maken?

• Welke motor zal ik gebruiken?

Onderzoeksvragen

• De Arduino Nano is de beste Arduino om te

gebruiken voor dit project. Hij is klein en compact.

• Gevlochten rubber is beter dan veren.

• Met EMG sensoren kan ik de elektrische pulsen van 

de spieren meten en naar de MCU sturen. 

• De servo Mg996r is klein en krachtig, en past in de 

voorarm van de arm.

Conclusie
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