
“professionele” 
printen maken
Van ontwerp tot resultaat

Rob, PA8R

4 december 2020



Onderwerpen

Deel 1: Experimenteren met elektronica

Deel 2: Printen maken met een professionele look

Pauze

Deel 3: Demo



Deel 1:
Experimenteren
met elektronica



Experimenteren met 
electronica is van alle 
tijden

Philips Pionier



Experimenteren met 
elektronica is van alle tijden

Bij mij begonnen in pakweg 1974: de 
EE2003 Philips Experimenteerdoos

• Met veertjes op een blauw bord 
werden de componenten met 
elkaar verbonden

• De onderdelen konden worden 
hergebruikt



Gedetailleerdere uitleg van de 
werking van iedere schakeling. 

Goed voor de beginnende 
elektronica hobbyist

Gedetailleerde 
instructies hoe een 
schakeling opgezet 

moet worden



Prototypen

Combi van zweefbouw en frezen Breadboard

Gaatjesprint



Prototypen

• Maken van modellen, voordat je een definitieve versie maakt
• Nodigt uit tot experimenteren

• Geeft aan of er fouten zitten in je ontwerp/schema

• Technieken:
• Breadbord / “prikbord”

• Zwevend solderen

• Gaatjes print (bv als je IC’s gebruikt)

• Een combinatie



Tekenen met een Edding 3000 stift en 
etsen met Fe2Cl3

• De eerste pogingen om printjes te maken, met 
wisselend resultaat

Zelf printen maken



Zelf printen maken

• Fotoprinten, “gedrukte schakelingen”: 
• op een overhead sheet een afdruk maken van 

je printontwerp

• Deze belichten op lichtgevoelige printplaat
• Compleet of zelf bespoten met lichtgevoelige lak

• Ontwikkelen van de print

• Vervolgens etsen en nabewerken (printlak)

• Mogelijkheden tot complexe schakelingen op 
enkelzijdige print



Voorbeeld van een fotoprint



Bij mij meest gebruikte
technieken

• Breadboard: een prikboard voor onderdelen
• Ideaal om iets tijdelijk te testen
• Ook complexe schakelingen, vooral icm IC’s (DIL)
• Geschikt voor LF toepassingen en bv logische 

schakelingen

• Losse opbouw: onderdelen “zwevend” boven een 
printplaatje solderen: 
• Ideaal voor een experimenteren / tijdelijk gebruik
• Ideaal om analoge schakelingen, filters etc te testen
• Geschikt voor alle frequenties (HF, VHF, UHF)

VHF voorversterker



Bij mij meest gebruikte
technieken (vervolg)
• Frezen: eilandjes frezen op een (dubbelzijdige) 

printplaat
• Al of niet gecombineerd met losse opbouw
• Ideaal voor eenvoudige schakelingen, ook voor HF, VHF 

en UHF
• Te gebruiken icm SMD onderdelen
• Geschikt voor permanent gebruik

• Gaatjesprint / eilandjesprint (stroken of vlakjes)
• Ideaal voor projecten met IC’s (DIL), ook complexe 

schakelingen
• Te gebruiken voor HF en VHF (afhankelijk van het type 

print)
• Geschikt voor permanent gebruik

• Printen ontwerpen met CAD software en laten 
produceren
• Deze lezing

Eindtrapje voor de 49er

VHF voorversterker

vosje 80m



Deel 2:
Printen maken met een 

professionele look



Waarom printen laten maken?

• Ideaal als er meerdere printen nodig zijn
• Bijvoorbeeld afdelings projecten (morsekeyer, 2m 

peilontvanger, …)

• Het is vooral leuk om te doen
• Creatief bezig zijn met het ontwerp: het oog wil ook wat

• Ook zeer ingewikkelde schakelingen kan je maken
• Waar “frezen” niet meer kan, en een gaatjesprint niet 

ideaal is

• Is bij kleine aantallen betaalbaar…
• Voor pakweg EUR 15, incl verzendkosten
• Afhankelijk van de print producent!



PCB design software

• Zoek software die in staat is om Gerber files te genereren
• Bijvoorbeeld: Eagle (www.autodesk.com)

• Gratis te gebruiken voor (dual layer) printontwerpen tot 100x100mm
• Daarboven: dure licentie nodig

• Zie ook: https://www.pannam.com/blog/best-pcb-design-software-tools/
• Een overzicht van diverse design software pakketten

• Gerber is een open ASCII vector formaat voor printed circuit board (PCB) 
designs. Het is de de-facto standaard voor PCB industry software om  
printed circuit board images vast te leggen: koper lagen, soldeer maskers, 
teksopdruk, boor gegevens, enz.

• Deze lezing gaat in op het gebruik van Eagle van Autodesk
• Tips in het gebruik en waar je op moet letten

http://www.autodesk.com/
https://www.pannam.com/blog/best-pcb-design-software-tools/


Ontwerp: van schema tot print

• Schema en componenten

• Onderdelen en bibliotheek

• Layout

• Genereer Gerber files en laat de printen produceren



Schema en componenten

• Een schema is opgebouwd uit een symbolische weergave van componenten
• “Ja ja, dùh, dat weten we allemaal”
• Bevat ook de elektrische koppeling tussen de onderdelen (en geeft deze een naam / id)
• GND staat voor aarde. Andere zijn bv VCC en N$xx

• Aan die componenten zijn de afmetingen en layout gekoppeld
• Het onderdeel moet straks wel op de print passen!
• Hoeveel ruimte heeft het onderdeel nodig?
• Hoe groot moeten de te boren gaatjes zijn?

• De CAD software bevat een zeer grote bibliotheek van onderdelen
• De bibliotheek bevat symbolen en de fysieke afmetingen
• Onderdelen footprints zijn ook te vinden op internet als ze missen

• Tip: selecteer de onderdelen met de juiste afmetingen en gebruik die in je 
schema
• Let op de juiste behuizing naam en/of de afmetingen
• TO-18, TO-39, TO-66, TO-92, SOT-9, SOT-23, etc



Ontbrekende componenten
voeg deze toe aan de “bibliotheek”

• Zoek het model op internet, bv via Google

• Je kunt ook zelf onderdelen modelleren
• Symbool aanmaken (voor in het schema)
• Footprint aanmaken (voor op de print)

• Dit omvat ook de afdruk en tekst van het onderdeel op de printplaat
• Bevat ook de diameter van de gaatjes en/of soldeervlakjes

• Koppel de footprint aan het symbool
• Deze koppeling is nodig voor controle van je ontwerp



Aardvlakken, “via’s” en “thermals”

• Aardvlakken maak je mbv zgn Polygons, deze koppel je aan signaal 
“GND”

• “Via”
• Een overgang van de ene laag naar een andere

• Nodig als je een multi layer print maakt

• Maakt print iets kwetsbaarder

• “Thermals”
• korte verbindingen met het aardvlak 

• Zorgen voor beter uitvloeien van de soldering

• Kunnen invloed hebben op HF gedrag



Menu balk Board (layout) niveau
• Plaatsen en verplaatsen van 

onderdelen op de print
• Routeren of handmatig leggen 

van koperbanen
• Selectie van printlaag
• Maken van 

polygonen/aardvlakken
• Verplaatsen van labels
• Aanmaken via’s
• NIET: toevoegen of verwijderen 

van onderdelen!

Menu balk Schema niveau
• Zoeken en toevoegen van 

onderdelen
• Koppelen van onderdelen 

aan elkaar
• Verplaatsen van 

onderdelen in het schema
• Copy and paste
• Verwijderen
• etc



Libraries



Selecteren van een onderdeel uit de library



Aanmaken van een nieuw onderdeel

Symbool (in schema)

Footprint (op print)
• Omvang
• Pinning en soldeermasker
• Boorgat diameter



Koppelen van symbool aan footprint

Zorgt voor het elektrisch 
aansluiten in het schema:
Geen koppeling: geen 
“koper”



Schema: een voorbeeldVoorbeeld: schema vossenjachtontvanger

S042P

TCA440

TOKO IF trafo 
special

Luchtspoel 1

TOKO IF trafo

Neosid spoel

luchtspoel 2

koppelwinding

455kHz filter

Voor de 2m vossenjachtontvanger zijn 9 symbolen en 7 
footprints gemaakt!



Voorbeeld: print layout vossenjachtontvanger

Rood is toplaag
Blauw is onderlaag
Groen: soldeermasker
Wit: opdruk op print



Outline van de print
Printspoor 

onderzijde met 
label N$44

Printspoor 
bovenzijde met 

label N$21

SMD onderdeel 
bovenzijde

Mbv een pootje van de 
condensator van boven 

naar onderzijde, ipv
met een via

Montage gat

Polygoon outline
aardvlak bovenzijde

Printspoor 
bovenzijde met 

label VCC



Pauze



Demo Eagle

• Open schema

• Aanpassen van het schema, en toevoegen onderdelen

• Wisselen tussen schema en print layout

• Plaats onderdeel op print

• Draai onderdeel op print

• Verplaats koperbanen, ook van laag

• Aardvlak en “ratsnest”



Tips (1/2)

• Denk goed na over de layout!

• Vermijd “via’s” om naar de andere zijde te gaan
• Beter: gebruik de (niet SMD) onderdelen hiervoor

• Gebruik een “silkscreen”: onderdelen overzicht
• Label de onderdelen (beter “C3” ipv “100uF”)

• Label de connectoren

Zonder onderdelenopdruk: zoekplaatje!

Met onderdelenopdruk en labels



Tips (2/2)

• MIL is de eenheid die (in Eagle) standaard wordt gebruikt.
• 50 mil is de afstand tussen twee DIL IC pootjes = 1,27 mm
• Voorbeeld: een boorgat van 3 mm is 118,1102 mil

• Gebruik de aanwezige tools om je ontwerp en print te controleren
• Kijk naar de foutmeldingen en corrigeer indien nodig
• Bv als sporen / onderdelen te dicht bij elkaar zitten of elkaar overlappen
• “Air wires”: een elektrische verbinding die nog geen printbaan is! 
• Let op: aardvlak polygoon met breedte 0, leidt tot thermals=0 (geen verbinding!)

• Werk zorgvuldig en besteed aandacht aan wat je wilt afdrukken
• Het kan handig zijn om de waarde van de onderdelen af te drukken op de print, of bv 

het onderdeelnummer
• Positioneer de labels op zo’n plek dat ze elkaar niet overlappen
• Immers: een kale print (zonder opdruk) is lastig te solderen



Genereer de files

• Het Gerber formaat wordt gebruikt door printfabrikanten. 

• Gerber is een open ASCII vector format voor printplaten
• Iedere laag van de print heeft zijn eigen file.

• BOTTOM LAYER: pcbname.GBL copper_bottom.gbr

• TOP LAYER: pcbname.GTL copper_top.gbr

• MECHANICAL LAYER: pcbname.GML profile.gbr

• SILK BOTTOM: pcbname.GBO silkscreen_bottom.gbr

• SILK TOP: pcbname.GTO silkscreen_top.gbr

• SOLDER STOP MASK BOTTOM: pcbname.GBS soldermask_bottom.gnr

• SOLDER STOP MASK TOP: pcbname.GTS soldermask_top.gbr

• NC DRILL: pcbname.TXT drill_1_16.xln

• Volg de instructies van de fabrikant en hernoem (indien nodig) de door het CAD programma 
aangemaakte files



Controleer de gerber files

• Met behulp van een gerberviewer kan je onderzoeken of je print er 
goed uit ziet
• Let vooral op dat de juiste laag de juiste filenaam heeft

• Een mix kan tot verassingen leiden: bijvoorbeeld de koperlaag geprint als 
tekst, ipv koper, of de top en onderlaag verwisselt: dit levert een print in 
spiegelbeeld op

• Na controle, controleer het nog een keer
• Upload je file en plaats dan je bestelling!



Enkele resultaten

• 2m FOX zendertjes

• CW keyer (afdelings project)

• 2m peilontvanger (afdelings project)

• 2m antenne versterker



Samenvatting: waarom printen laten maken?

• Ideaal als er meerdere printen nodig zijn
• Bijvoorbeeld afdelings projecten (morsekeyer, 2m peilontvanger, …)

• Het is vooral leuk om te doen
• Creatief bezig zijn met het ontwerp: “het oog wil ook wat”

• Ook zeer ingewikkelde schakelingen kan je maken
• Waar “frezen” niet meer kan, en een gaatjesprint niet ideaal is

• Is bij kleine aantallen (tot 10 stuks) betaalbaar
• Voor pakweg EUR 15, incl verzendkosten

• Afhankelijk van de print producent!



Leuke post!



Dank voor je 
aandacht!

73
Rob



Handige linkjes

PCB Ontwerp software 

• https://www.pannam.com/blog/best-pcb-design-software-tools/

Gerberfile viewer

• https://sourceforge.net/projects/gerbv/

PCB Producenten 

• https://jlcpcb.com

• https://www.pcbway.com

• https://www.elecrow.com

https://www.pannam.com/blog/best-pcb-design-software-tools/
https://sourceforge.net/projects/gerbv/
https://jlcpcb.com/
https://www.pcbway.com/
https://www.elecrow.com/

