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De Drawdio kit
Proficiat met je aankoop van de Ingegno drawdio kit. Laat je
fantasie vrij, en maak je eigen instrument met
fruit, water, mensen, ... . Alles dat geleidt kun
je gebruiken.
Je dient volgend gereedschap klaar te leggen
om alles ineen te kunnen zetten:
• Soldeerstation en soldeertin
• Secondenlijm of lijmpistool
• Striptang, Kniptang
• Een vrije werkruimte
• En AA batterij
Verder kun je volgende zaken toevoegen:
• potlood
• punaise
Voor deze kit moet je redelijk goed kunnen
solderen. Raak niet te lang de printplaat aan,
of ze kan intern foute connecties maken. Lukt
het niet, laat dan alles eerst wat afkoelen
voor je opnieuw begint.
De Ingegno Drawdio kit is een variatie van de
originele
kit
van
Adafruit:
https://learn.adafruit.com/drawdio/design,
uitgevonden en ontwikkeld door Jay Silver en
Adafruit.

Principe

De Componenten
• PCB: het printbord waarop de stukken
komen
• IC1 de chip: een TLC551
• Q1 pnp transitor EBC PN2907A
• C1 680pF condensator
• C2 0.1 uF condensator (104)
• C3 100 uF condensator
• R1 20M Ohm (Rood,Zwart,Blauw,Goud)
• R2 10 Ohm (Bruin,Zwart,Zwart,Goud)
• RA 10K Ohm (Bruin,Zwart,Oranje,Goud)
• RB 300K Ohm (Oranje,Zwart,Geel,Goud)
• BATT AA batterijhouder
• SPK, de kleine luidspreker
• potloodhouder
• twee magneetjes
• draad

De drawdio is gebouwd rond de TLC551
chip, welke toelaat om oscillators te bouwen.
Oscillators zijn toestellen die trillingen kunnen
maken. De snelheid van de trilling
(frequentie) hangt af van 2 weerstanden en een condensator.
De chip laadt de condensator op, en laat hem dan weer
traagjes leeglopen.
De trilling kan oplopen tot 1000 Hertz, wat overeenkomt met
wat mensen kunnen horen. Het menselijk oor hoort
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luchttrillingen van 20 tot 20000 Hertz (1 Hertz is een trilling
per seconde). Als we rechtstreeks de uiteinden van de
drawdio verbinden zal de trilling 3500 Hertz zijn. Gebruiken
we een weerstand van 1 Mega Ohm = 1.000.000 Ohm, dan is
de trilling ongeveer 1000 Hertz, dus een lagere toon.
Het vernuftige aan de Drawdio is dat we allerlei geleidende
materialen als weerstand kunnen gebruiken. Het menselijk
lichaam bevoorbeeld heeft een weerstand van 200.000 Ohm.
Het materiaal van een potlood, grafiet, heeft een weerstand
van 0,3 Ohm per cm, maar uitgespreid op een blad papier
wordt dat al vlug enkele Mega Ohm.
Door deze materialen te gebruiken om het circuit te sluiten
zullen we erin slagen alerlei verschillende tonen te maken.
De trilling die de chip opwekt wordt gestuurd naar een kleine
luidspreker. Eerst moet het signaal wel nog versterkt worden.
We gebruiken twee transistoren om dit te doen. Eenmaal het
signaal versterkt is, is het krachtig genoeg om de luidspreker
te doen trillen en een hoorbaar geluid op te wekken.

Electrisch Schema
Het electrisch schema staat
hiernaast in detail. Maak je
geen zorgen als je dit niet kunt
lezen, op de PCB staat alles
goed aangeduid hoe alles
moet ineengestoken worden,
en we tonen het straks in
detail! Zie je de mens op het
schema?
Kijk je op de PCB (de ronde
printplaat in het kit) dan zie je
bij alle gaatjes een aanduiding van welke component gebruikt
moet worden. Enkele componenten moeten met de juiste
zijde geconnecteerd worden, deze hebben een + teken of
een getekende vorm om te helpen geen fouten te maken.
Leg de PCB voor je en kijk wat erop geschreven staat.
Bovenaan links zie je SPK, daar komt de luidspreker. Rechts
bovenaan, boven de uil, zie je de positie van de batterij. Zorg
dat je + met de plus zijde van de batterij verbindt. Ga je
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verder in wijzerzin, dan kom je R1 (20MOhm), C1 (680 pF),
RA (10 KOhm), C3 (100 uF) tegen.
Vervolgens komt de chip. Let op de tekening, deze toont
bovenaan een inkeping. Aan deze kant moet de stip komen
die bovenaan op de chip staat. Gaan we verder in wijzerzin,
dan komen we RB (300 KOhm) en Q1 tegen. Q1 is de
transistor, welke de vorm heeft van een halve cirkel.
Dezelfde halve cirkel zie je getekend op de PCB, zo weet je
hoe je de transistor moet op de PCB zetten.
Vervolgens komt R2 (10 Ohm) en C2 (0.1 uF). C2 is een
speciale condensator. Hij heeft een + en een  zijde die juist
moeten geconnecteerd worden. Op de PCB zie je een +
zodat je niet mist.
We hebben alle gaatjes op de PCB gehad, uitgenome deze
uiterst links en rechts. Deze zijn de componenten die we
moeten verbinden via een materiaal. Verbind je ze
rechtstreeks heb je dus een geluid van 3500 Hertz. Met een
weerstand ertussen verlaagt de klank.
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Bouwen
Leg alle stukken op je werkruimte. Zorg
dat je voor de weerstanden en de
condensatoren goed weet welke R1, R2,
RA, RB, C1, C2 en C3 zijn. Zie de
componentenlijst voor de kleurencodes
op de weerstanden, of gebruik een
multimeter om zeker te zijn dat je de
weerstanden juist hebt.
Begin met de weerstanden vast te
solderen. Een weerstand heeft geen
polariteit dus dat betekent dat je dat kunt
plaatsen in om het even welke manier.
Doe
vervolgens
de
keramische
condensatoren (blauw en bruin/geel).
Ook deze zijn symmetrisch en mogen
dus in beide richtingen worden geplaatst. De condensator C2
is gepolarizeerd. Je ziet op de zijkant een lijn met  erin. Het
been aan die kant moet aan de min zijde van de C2 gaten in
de PCB.
Plaats nu de chip. Het zwarte stipje op de chip gaat
aan de kant van het gat in de PCB, een inkeping
staat ook op de figuur van de PCB.
Doe vervolgens de transistor Q1. Plaats de bolle
kant zoals getekend op de PCB.
Maak nu de luidspreker klaar. Knip twee stukjes
draad, en strip deze (strippen is de metaalkern van
de draad vrijmaken). Heb je geen striptang, dan kun
je dat ook met je tanden doen, wel voorzichtig zijn!
De achterkant van de luidspreker heeft twee kleine metalen
vierkantjes waarop je de draadjes moet solderen. Vertin eerst
de draadjes, en soldeer dan de draadjes zo op de
luidspreker. Zodra dit klaar is, verbind je de luidspreker met
de PCB waar SPK staat. De orientatie doet er niet, een
luidspreker gebruikt wisselstroom om trillingen te maken, dus
kan stroom in beide richtingen erdoor lopen.
Soldeer als laatste de batterij op zijn plaats. De verbinding is
rechtsboven, boven de Ingegno uil op de PCB. Opgelet hier,
plus en min moeten juist verbonden worden, of de PCB zal
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kapot gaan. Let dus ook goed op als je de batterij in de
batterijhouder doet.
Bijna klaar! Voor je de draadjes
verbindt links en rechts om het
circuit te kunnen gebruiken, test je
het best eens. Plaats een batterij in
de houder en verbindt de twee
zijden (gebruik het nog niet
gebruikte draadje). Als je juist
gesoldeerd hebt, zou je een hoge
toon moeten horen. Indien niet,
controleer elke verbinding die je
gemaakt hebt. Ergens zal er een
fout
zijn
of
een
slechte
soldeernaad.
Nu je weet dat de Drawdio werkt,
maak de laatste twee draadjes vast
zoals. Neem ze lang genoeg zodat
je gemakkelijk kunt experimenteren.
De kit bevat tween magneetjes. Dat
is gemakkelijk om objecten mee te
verbinden. Let wel op! Magneetjes uit de buurt houden van
kleine kinderen, ze zijn heel sterk en klein, en mogen in geen
geval ingeslikt worden! Om de magneetjes vast te maken,
strip een lang uiteinde van de draad, en wikkel de draad rond
de magneet zodat hij goed vast is. Kun je ondertussen goed
solderen, soldeer dan de draad ook vast aan de magneet. Let
wel op, als de magneet erg warm wordt zal ze
demagnetizeren, en wordt het dus een gewoon stukje metaal.
Niet te lang je soldeertip in de buurt houden dus.
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Gebruik je Drawdio
Er zijn verschillende manieren hoe je je Drawdio kunt
gebruiken. Slechts enkele ideeen hier.

Menselijke ketting
Laat een persoon een uiteinde vasthouden, en een andere
persoon een andere. Schudt je elkaar de hand, dan zul je het
horen. Hoeveel mensen kun je zo in de ketting plaatsen? Lukt
het beter als je bezweet bent? Griezelig te denken dat al die
elektriciteit door je lichaam gaat, niet?

Tekenen met Muziek
Een gewoon potlood werkt door grafietlaagjes op een blad
papier te plaatsen. Gezien dunne grafiet
geleidend is met een hoge weerstand,
kunnen we door te tekenen muziek maken
met de Drawdio. Indien het niet zo goed
werkt, kun je wat water toevegen om de
geleidbaarheid te vergroten. Niet alle
potloden werken immers even goed.
Je kit bevat een potloodhouder. Plaats je
Drawdio erop en lijm het voorzichtig vast.
Je kan nu een potlood door de
potloodhouder stoppen. Er zijn nu
verschillende manieren om het circuit te
sluiten en muziek te maken. Wij doen het
volgende. Druk een ijzeren punaise op de achterkant van het
potlood, in het grafiet. Met de magneet zet je een kant van de
Drawdio vast op de punaise. Het andere uiteinde van de
Drawdio druk je tegen het potlood met de hand waarmee je
potlood vast hebt om te tekenen. Maak een dikke lijn. Als je
nu je andere hand op de lijn houdt, alsook je potlood op de lijn
houdt, dan is het circuit gesloten via je lichaam, en maak je
muziek. Je kan dus een potloodtekening maken, en
afhankelijk van waar je ene hand erop ligt, en de potloodpunt
op de tekening is, heb je andere klanken.
Als alternatief kun je natuurlijk zelf de twee uiteinden op
andere plaatsen van de tekenen drukken. Merk ook op dat als
de grafietstaaf in het potlood gebroken is, dit niet zal werken
via de punaise. De punaise dichter bij de punt brengen is dan
de oplossing. Als alternatief van potlood, kun je ook gewoon
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vochtlijnen gebruiken op het blad papier.

Muntpiano
Voor een muntpiano plak je verschillende koperen
Eurocentjes op een balkje, en soldeer je er verschillende
weerstanden tussen. Je kan dan via de Drawdio
verschillende klanken oproepen afhankelijk van de munt
die aanraakt.

Concert met Fruit
Een ander idee is de geleidbaarheid van fruit te testen
voor je het opeet. Hiertoe gebruik je een banaan,
sinaalsappel, kiwi, ... . Je brengt draadjes aan van de ene
naar de andere, en een zijde van de Drawdio naar het
begin. Neem dan met je linkerhand het andere uiteinde
van de Drawdio vast, en gebruik je rechterhand om met
het fruit concert te spelen.
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Voor Bollebozen
Voor
de
bollebozen
onder
jullie
wat
extra
achtergrondinformatie rond concepten waarop de Drawdio
gebaseerd is.

De Wet van Ohm
De wet van Ohm is een empirische natuurkundige wet,
genoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm, die een
relatie legt tussen spanning, weerstand en stroomsterkte. De
wet van Ohm luidt als volgt:

U=IxR
In woorden is dit: de stroomsterkte I door een geleider is recht
evenredig met de spanning U tussen de uiteinden.
Het quotiënt van spanning en stroomsterkte is dus een
constante. Deze constante wordt de weerstand R van de
geleider genoemd.
U wordt uitgedrukt in V (volt) en I in A (ampère), terwijl de
weerstand R uitgedrukt wordt in Ω (ohm). Met de Drawdio
zetten we een spanningsverschil over de twee uiteinden, dit
via de batterij van 1,5 Volt. Afhanklijk van de weerstand R van
het lichaam of object waardoor de stroom vloeit zal aan het
andere uiteinde een andere hoeveelheid stroom aankomen,
namelijk U/R aan stroom. Dit leidt tot verschillende tonen die
we kunnen horen. Is een object niet geleidend, wat we een
isolator noemen, dan is R reusachtig groot en vloeit er geen
stroom

Condensator
Wat doet de Drawdio met dat beetje stroom en hoe komt er
een toon uit? Wel, we laden met de stroom een condensator
op. Is er weinig stroom dan gebeurt dat traag, is er veel
stroom dan vlug.
Een condensator is een elektrische component die elektrische
lading en elektrische energie opslaat. Hij is opgebouwd uit
twee geleiders met een relatief groot oppervlakte, die zich
dicht bij elkaar bevinden en gescheiden zijn door een niet
geleidend materiaal. Wanneer de ene geleider positief
geladen wordt ten opzichte van de andere, verplaatst de
negatieve lading in het diëlektricum zich naar de positieve
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plaat.
Hiernaast zie je de schakeling om een
condensator met een staafbatterij op te laden.
De stroom van plus naar minpool van de
batterij leidt tot opbouw van de elektrische
ladingen +Q en Q op de platen van de
condensator, die gepaard gaat met een
elektrisch veld (pijltjes) tussen deze platen.
Omdat er geen weerstand in de schakeling zit,
komt de volledige batterijspanning V over de
platen te staan.
Eenmaal opgeladen zal onze chip zorgen dat de
condenstor terug ontladen wordt. Dit aan en af
schakelen wordt omgezet in een toon uit de
luidspreker. Als dit vlug kan (weinig weerstand) dan krijgen we
de hoogste toon. Gaat het traag om op te laden, dan verlaagt
de toon. De hoeveelheid weerstand vertaalt zich
zo in een toon.

Meer over weerstanden
Een weerstand is een elektrische component
die de eigenschap elektrische weerstand heeft.
Via de wet van Ohm kunnen we zo bepalen
hoeveel stroom we uit een batterij trekken. Het
is dus een voorwerp dat dient om elektrische
stroom beperkt door te laten, zoals een
vernauwing in een tuinslang minder water
doorlaat. Weerstanden die je koopt hebben een
kleurencode om te weten hoe groot de
weerstand is. De 4 bands weerstandscode staat
in de figuur hiernaast.
Gebruik het internet om voor andere types de weerstand te
bepalen. Of gewoon je multimeter op de stand weerstand!
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Ontdek ook onze andere producten op de ingegno.be shop! Maak je eigen KurkEngel of Kurk
Duivel. Maak een windmolen. En meer!
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Door Ingegno.be

