
 

 

 

 

 

Digitale uitlezing voor een Myford® draaibank:  

Met meetkabels in plaats van meetlatten!  

 

Vervolg: draadloze uitlezing op een tablet via    

Waar waren 

we gebleven? 

We willen toch 

weten of 

TouchDRO 

ook op een 

Myford® met 

meetkabels kan werken. En ik had al-

vast een TouchDRO printplaatje be-

steld bij Uncle Sam. 

Het heeft lang geduurd, bijna een 

maand, maar uiteindelijk is het print-

plaatje uit de States toch aangekomen. 

 

Ik had de TouchDRO app, die gratis 
kan gedownload worden van Google 
Play, vooraf al op een Android tablet 
opgeladen en bekeken. Het kan uiter-
aard ook op een smartphone die 
Android als besturingssysteem heeft. 
Android heeft als voordeel dat scherm-

aanraking kan gebruikt worden en dat 
maakt de bediening zeer gemakkelijk. 
Het is merkwaardig wat je met 
TouchDRO kan doen. Kijk maar eens 
op dit YouTube filmpje: 

 https://www.youtube.com/watch?
v=3ijoXYkF6SA 

Even aanraken en je stelt het nulpunt 

in, of je gaat van mm naar inch, of je 

wisselt van absolute naar incrementele 

waarden, en nog veel, veel meer. On-

gelooflijk toch? En dat ook nog gratis.  

Je kan alles over TouchDRO terugvin-
den op https://www.touchdro.com/  en 
er is ook een forum te vinden op 
https://forum.yuriystoys.com/
index.php.  
Maak je geen zorgen, dat forum zal je 
niet nodig hebben als je deze uitleg 
simpelweg volgt. En je hoeft niets te 
programmeren. 
Het printplaatje dat je nodig hebt om 

op onze meetkabels aan te sluiten is 

de ‘Wireless DRO adapter for glass/

magnetic scales’ uit de TouchDRO 

‘store’ en het kost omgerekend euro 

137, verzendkosten inbegrepen. Als 

onze Bpost het komt afgeven aan uw 

deur, met zorg gebracht, doen ze daar 

nog eens euro 51 bovenop, voor in-

voerrechten en BTW. Kortom, ieder-

een is er goed mee en een printplaatje 

Afb.1 Meetkabel 

Door Jacques Van Damme 

Afb.2 TouchDRO, het aanraakscherm 

https://www.youtube.com/watch?v=3ijoXYkF6SA
https://www.youtube.com/watch?v=3ijoXYkF6SA
https://www.touchdro.com/
https://forum.yuriystoys.com/index.php
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een week in Zaventem laten liggen dat kost toch ook geld nietwaar? 

Zo komt het uit de verpakking: 

 

 

Afb. 3 TouchDRO printplaatje 

De bijgeleverde DB9 connectoren heb je niet nodig. Twee van de vier kabel-

bundeltjes heb je wel nodig, één voor de X-as en één voor de Y-as.  

Als je op het printplaatje neerkijkt dan zie je de aansluiting voor beide assen 
aangeduid met ‘X’ en ‘Y’.: 

Afb. 4 Hoe de TouchDRO print verbinden met uitlezing HB961: van boven gezien 



 

 

 

 

 

Onze meetkabeltjes werken volgens 

de RS422 standaard, precies dezelfde 

als de gebruikelijke glas- en magneti-

sche DRO meetlatten die in overvloed 

in de handel worden aangeboden. Op 

de tekening is te zien hoe de signalen 

met omgekeerd A en omgekeerd B 

kunnen verbonden worden maar het 

kan natuurlijk even goed met de sig-

nalen A en B rechtop. Omkeren van 

de pulsentrein vergt straks slechts het 

aanraken van een toets op het 

TouchDRO scherm. 

Deze printplaat heeft 7 tot 12 V voe-
ding nodig. Die kan je afnemen van 
punt 1 (24 V) en van punt 4, 5, 6, of 7 
(0 V) van de uitlezing en naar een DC-
DC regelbare ‘step-down’ regulator lei-
den. Op Afb. 8 staan de verschillende 
afname punten van de uitlezing op 
een rij bij de witte stickers. 

Waarom nog een DC - DC regelbare 
‘step down’ regulator (kost euro 6 in 
een land waar ze veel rijst…. eten) 
tussen de uitlezing en de printplaat 
plaatsen? Bij het nalezen van de be-
richten op het TouchDRO forum is het 
voor mij duidelijk geworden dat de 
TouchDRO wel een zeer stabiele voe-

ding tussen 7 en 12 V vereist. Die heb 
ik op de regulator ingesteld op 10,4 V. 

 

 

 

 

 

  

 

Van punt 1 (24 V) en van punt 4, 5, 6, 
of 7 (0 V) heb ik ook nog eens de voe-
ding afgenomen voor een USB uit-
gang. Daarvoor heb ik een 24 V pa-
neeluitgang gebruikt en deze op het 
Velleman® projectkastje geplaatst. 
Dat komt later van pas om de tablet of 
smartphone van voeding te voorzien 
en te kunnen opladen. Kostprijs: euro 
6, verzending inbegrepen, in een land 
waar ze wel eens een panklare vleer-
muis op de markt kopen (voor bij de 
rijst). 

Afb.5 TouchDRO en DC – DC step down zitten in de 
rug van het opengeklapt projectkastje  

Afb. 6 TouchDRO en DC – DC step down in wer-
king. Verschillende lichtpuntjes flikkeren 

Afb. 7 USB paneeluitgang, ook nog net te zien 

op afb 6 van deel 1. 



 

 

 

 

 

Bij de ingang van het projectkastje 
heb ik een zekering van 500 mA ge-
plaatst. Dat is voldoende voor nor-
maal gebruik. Als de tablet ook nog 
wordt opgeladen via de paneeluit-
gang dan is een zekering van onge-
veer 2 A nodig. Ik heb eens de 
stroomsterkte bij het laden van de ta-
blet opgemeten en bij het inschakelen 
haalt deze een korte piek van 1,3 A 
om daarna terug te vallen tot 460mA. 

En dan, het moment suprême, eens 

alle aansluitingen in het projectkastje 

gemaakt zijn, kan men inschakelen. 

Het printje produceert een reeks 

kleurrijke lichtpuntjes, het blauwe flik-

kert. 

Nu kan de tablet aangezet worden en 

moet de draadloze Bluetooth verbin-

ding nog tot stand gebracht worden. 

Bij de ‘instellingen’ van de tablet: klik 

op ‘Bluetooth’. Even geduld. Dan ver-

schijnt er een lijstje van Bluetooth ap-

paraten welke de tablet in de buurt 

kan vinden. Zoek apparaat ‘HC-05’. 

Klik erop. Als je nu ‘connect’ aanklikt 

wordt een code gevraagd. De code is 

‘1234’.  

Eens zo ver kan je de instellingen 
verlaten en op het logo TouchDRO 
klikken.  Klik op ‘Connect’ rechtsbo-
ven. ‘DRO-Connected’ is nu te zien 
bovenaan links. Succes! 

Aan de slag ermee! TouchDRO start 

onmiddellijk, sneller dan de uitlezin-

gen op uw projectkastje. Op het me-

nu kan je de machine instellingen 

aanpassen en een ijking uitvoeren. Je 

kan de tablet op een werktafel neer-

leggen of op een stevige zwanenhals 

plaatsen om de bediening bij de hand 

te hebben. 

 

Afb. 8 TouchDRO, DC-DC step down en beide uit-
lezingen zijn verbonden in het opengeklapt project-
kastje.  

Afb. 9 De uitlezing is op de tablet te volgen 



 

 

 

 

 

Besluiten:  

TouchDRO werkt niet enkel met meetlatten maar ook met meetkabeltjes, het 

werkt snel en precies en kan op een Myford® draaibank draadloos uitgelezen 

worden op het scherm van een tablet of van een smartphone.  

Een volwaardige digitale uitlezing voor een ‘kleine’ draaibank kan je zelf ma-

ken voor een fractie van de kostprijs in de modelbouwhandel. De zelfbouw is 

bovendien minder log, hindert niet, is veel minder traumatisch voor de machi-

ne en legt geen beperkingen op aan de functies van uw draaibank. 

Jacques Van Damme 

 

En een naschrift: 

Bladerend tussen wat oudere foto’s van modelbouwtentoonstellingen vond ik 
nog deze afbeeldingen. Ze werden bij een van onze club uitstappen genomen 
in Alexandra Palace te Londen. Ze tonen dat meetlatten buitensporig veel 
plaats innemen en het gebruik van een kleinere draaibank compromitteren.  

Afb. 10 Dichtgeklapt projectkastje met uitlezing onderaan, tablet boven op zwanenhals 



 

 

 

Afb. 11 Dwarstafel bij wat je zou kunnen noemen “mad scientists’ Myford”? Vergelijk met afb. 10, 11 en 15 uit 
deel 1 - (klik op afbeelding) 

Afb. 12 “Mad scientists’ Myford“ achterzijde, commerciële uitvoering 

Afb. 13 “Mad scientists’ Myford“ voorzijde 

met zwenkarm en kabels 

https://www.kmyca.be/wp-content/uploads/2020/07/Digitale-uitlezing-voor-myfort-Draaibank-met-Meetkabels.pdf

