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Εργαστηριακή εφαρμογή QR 17.2: 

Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης ελέγχου μηχανικής 
παλάμης μέσω μέτρησης βιοδυναμικών μυός χεριού 

 

 
 
 

 
 
Περιγραφή του έργου 
 
Το έργο έχει ως σκοπό τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού και υλικού πειραματικής διάταξης 
ελέγχου μηχανικής παλάμης μέσω μέτρηση του βιοδυναμικού συστολής μυός του χεριού. Για την 
υλοποίηση της πειραματικής διάταξης απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: 
 

 μηχανική αρπάγη (mechanical gripper) 
 σερβομηχανισμός,  
 ηλεκτρόδια Ag-AgCl 
 μονάδα USB 6008 ή Arduino 

 
Η διάταξη του πειράματος απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 
 
 

 
                                                         
 
Ανάπτυξη 
 
Κατασκευάζουμε ή προμηθευόμαστε μια πρότυπη μηχανική αρπάγη όπως αυτή της παρακάτω εικόνας 
τοποθετώντας έναν σερβομηχανισμό για την κίνηση των δακτύλων της αρπάγης. 
 
 
 
 

Μονάδα 
σερβομηχανισμού 

USB6008 ή 
Arduino  

Ηλεκτρόδια Ag-AgCl 
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Σερμομηχανισμός προσαρμοσμένος σε μηχανική αρπάγη 
 
 
     

                        
                                         
 
Ένας σερβομηχανισμός παρέχει τρία καλώδια συνδεσμολογίας: τάση τροφοδοσίας (κόκκινο), γείωση 
(μαύρο), και αγωγό σήματος ελέγχου (λευκό ή άλλο χρώμα). Ως σήμα ελέγχου, ο σερβομηχανισμός 
απαιτεί παλμοσειρά PWM κατά την οποία το εύρος του παλμού καθορίζει την κίνηση του 
σερβομηχανισμού. Καθώς γίνετε ανίχνευση δυναμικού μέσω των ηλεκτροδίων Ag-AgC από την μονάδα 
USB 6008 ο κώδικας σε περιβάλλον LabVIEW μετρά το βιοδυναμικό επίπεδο του σήματος. Για τη βελτίωση 
της απόκρισης του κώδικα χρησιμοποιήσουμε Express Vi χαμηλοπερατού φίλτρου (fc=50Ηz) ώστε να 
φιλτράρονται ανεπιθύμητα σήματα. Όταν η τιμή του μετρούμενου δυναμικού είναι συνάρτηση της ένταση 
συστολής του μυός (μετά από διαδικασία βαθμονόμηση) τότε το vi μεταβάλει το εύρος της παλοσειράς  
(σε καθορισμένες τιμές που έχουμε βαθμονομήσει για το πλήρες άνοιγμα και κλείσιμο της αρπάγης) σε 
προγραμματισμένη ψηφιακή έξοδο. Ανάλογα του τύπου RC σερβομηχανισμού που θα επιλεγεί για τη 
δυνατή μηχανική οδήγηση της κίνησης της αρπάγης μπορεί να απαιτηθεί η σχεδίαση ενίσχυσης ρεύματος 
της ψηφιακής εξόδου της μονάδας USB 6008 ή του Arduino. Το παρακάτω κύκλωμα αποτελεί μια πρότυπη 
σχεδίασης ενίσχυσης σήματος ΤTL. 
 
Διάταξη ενίσχυσης ρεύματος ψηφιακής εξόδου. 

 
 
 
Παρακάτω απεικονίζεται προτεινόμενος κώδικας σε LabVIEW για την ανάπτυξη του προγράμματος 
ελέγχου της μηχανικής παλάμης μέσω βιοδυναμικού επιπέδου του βιοδυναμικού συστολής μυός του 
χεριού. 

RC σερβομηχανισμός 

Προσαρμογή  RC 

σερβομηχανισμού στην 

μηχανική αρπάγη 
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Τοπική μεταβλητή 

Τοπική μεταβλητή 


