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1.Inleiding
Dit vak omvat 6 zittingen van 3 u en heeft als hoofddoelstelling de studenten te laten kennis 
maken met de praktische realisatie van elektronische apparaten.
De theoretische werking van een schakeling is hier minder belangrijk. Het is veeleer de 
bedoeling om hen wegwijs te maken in de weg van ontwerp tot reëel werkend apparaat, steeds
vertrekkend van een bestaand elektronisch schema.
Deze schema’s kunnen zelf ontworpen zijn of komen vanuit tijdschriften, boeken, Internet ...

Dit vak is voor een groot gedeelte een geïntegreerd lesgebeuren, waarbij de nadruk vooral ligt
op het ontwerpen, maken, bestukken en testen van printen.

Voornaamste leerinhouden:

- schematekenen via CAD
- print lay-out via CAD/CAE
- maken en bestukken van printen
- montage- en bevestigingstechnieken van elektronische componenten
- testen van de schakeling en eventuele fouten zoeken
- inbouwtechnieken, met aandacht voor veiligheid en afwerking

2.Programma
Dit vak omvat minstens 2 projecten:

Project 1: (verplichte opdracht per twee studenten)

Het met de hand getekend schema van de universele timer (zie punt 4) wordt eerst met het 
CAD-tekenpakket KiCad getekend volgens de normen en met de juiste symbolen. Vervolgens
wordt hieruit de printlay-out (enkelzijdig!) getekend en op kalkpapier geprint.

Met deze lay-out wordt dan de print gemaakt, bestukt en getest. Deze schakeling dient niet 
ingebouwd te worden.
Het is de bedoeling dat via deze eenvoudige oefening alle studenten leren werken met een 
CAD/CAE-pakket (in dit geval KiCad).

In deze oefening komt nog verder aan bod:
- gebruik maken van de bibliotheken van het pakket
- aanmaken van nieuwe componenten, behuizingen en symbolen in een bibliotheek
- ERC (Electrical Rule Check)
- belang van voedingslijnen en benaming
- samenhang tussen schematekenen en printlayout
- oordeelkundig plaatsen van de componenten op de print
- werken met de router
- de verschillende lagen van een print herkennen

3Elicte – analoog ontwerp 2018-HC (copyleft)
1



- DRC (Design Rule Check)

Project 2: (verplichte opdracht – vrije keuze van schema)

Voor dit project wordt gevraagd dat iedere student individueel een elektronisch apparaat 
maakt, terug vertrekkend van een bestaand schema. De keuze van de schakeling is volledig 
vrij maar wordt, vooraleer wordt gestart, met de verantwoordelijke docent besproken.
Sommige schakelingen zullen moeilijk te realiseren zijn binnen dit vak omdat ze bijvoorbeeld
te ingewikkeld zijn. Andere zijn misschien net iets te eenvoudig. Het is daarom best dat 
vooraf de ontwerpen individueel bekeken worden.
Soms komt het ook voor dat bepaalde componenten ofwel niet meer beschikbaar zijn, ofwel 
veel te duur zijn geworden.
Het is ook raadzaam dat men eerst de noodzakelijke componenten aanschaft vooraleer men 
het schema en de printlayout maakt.
Het is geenszins de bedoeling dat dit ontwerp vele euro’s zou kosten.
Indien er tijd rest kunnen gerust nog meerdere printen worden ontworpen.
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3.Elektronische componenten
Wat volgt is een kort overzicht van de voornaamste eigenschappen, kenmerken, symbolen en 
codes van veel gebruikte elektronische componenten. Dit overzicht is niet helemaal volledig 
maar is vooral bedoeld om een hulp te bieden bij de realisatie van de elektronische schakeling
die hier verder in dit gedeelte aan bod komt.

3.1 De lineaire weerstanden

Algemeen

Wanneer de spanning over een weerstand recht evenredig is met de stroom die er door vloeit, 
dan spreekt men van een lineaire weerstand. Het grafisch verband tussen stroom en spanning 
is lineair, wat een rechte door de oorsprong geeft.
De negatieve waarden van stroom en spanning hebben betrekking op een verandering van de 
polariteit.

Lineaire weerstanden zijn de meest gebruikte (en meestal de goedkoopste) componenten in 
elektronische schakelingen.
Ze worden vooral toegepast voor spanningsdeling en stroombegrenzing.
De vereiste weerstandswaarde R (in ) wordt meestal berekend met de bekende wetten van 
Ohm en Kirchhoff. Vervolgens wordt deze berekende waarde afgerond op een gekende 
standaardwaarde (volgens bepaalde E-reeksen  zie punt 2.1.4).

Belangrijke kenmerken bij lineaire weerstanden zijn:
- weerstandswaarde (uitgedrukt in m, , k of M)
- maximale dissipatie (vermogen uitgedrukt in mW of W)
- weerstandsstabiliteit (meestal in functie van de temperatuur)
- tolerantie

3Elicte – analoog ontwerp 2018-HC (copyleft)
3

I (mA)

U(V)



Indeling van lineaire weerstanden

De lineaire weerstanden worden ingedeeld in 2 grote groepen:
- vaste weerstanden (met vaste weerstandswaarde)
- variabele weerstanden (met veranderlijke weerstandswaarde)

Bij deze laatste onderscheiden we nog 2 groepen:
- potentiometers (met regelbare weerstandswaarde)
- instel- of trimpotentiometers (met instelbare weerstandswaarde)

De potentiometers worden gebruikt indien de waarde vaak dient geregeld te worden 
(volumeknop van versterker, lichtregeling bij dimmer, …). Meestal zijn ze robuust uitgevoerd
en worden ze manueel of met motorsturing bediend.
Indien een bepaalde waarde slechts éénmaal dient ingesteld te worden gebruikt men instel- of 
trimpotentiometers. Ze zijn klein en worden meestal rechtstreeks van op de print met een 
schroevendraaier ingesteld (trimmen).

lineaire weerstanden

aangeven van de weerstandswaarde

De meeste vaste weerstanden die in de elektronica worden gebruikt zijn voorzien van 
gekleurde ringen om de weerstandswaarde en de tolerantie aan te geven.
Deze kleurencode bevat 10 kleuren om de 10 cijfers van ons decimaal talstelsel weer te 
geven, aangevuld met 2 bijkomende kleuren (goud en zilver).

In de handel treft men weerstanden aan met 4, 5 of 6 kleurringen, afhankelijk van de 
nauwkeurigheid (tolerantie) van de weerstanden.
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a) Weerstanden met 4 kleurringen

Het betreft hier vooral koolweerstanden met meestal een tolerantie van 5% (goud)
De eerste 2 kleurringen zijn beduidende cijfers, de 3de kleurring is de vermenigvuldiger en de 
laatste geeft de tolerantie weer.

kleur 1ste ring 2de ring 3de ring 4de ring

1ste cijfer 2de cijfer vermenigvuldiger tolerantie (in %)

zwart - 0 x 100 = 1

bruin 1 1 x 101 = 10 1

rood 2 2 x 102 = 100 2

oranje 3 3 x 103 = 1000

geel 4 4 x 104 = 10000

groen 5 5 x 105 = 100000

blauw 6 6 x 106 = 1000000

violet 7 7 -

grijs 8 8 -

wit 9 9 -

goud - - x 10-1 = 0,1 5

zilver - - x 10-2 = 0,01 10

Voor de volgorde van de kleuren kan volgend zinnetje een geheugensteuntje bieden:
‘Zij Brengt Rozen Op Gerrits Graf Bij Vies Grijs Weer’

Voorbeelden:

Oranje Wit Geel Goud

3 9 x 104 5%    390 k / 5%

Bruin Zwart Zwart Goud

1 0 x 100 = 1 5%    10  / 5%

Groen Blauw Goud Goud

5 6 x 10-1 5%    5,6  / 5%

b) Weerstanden met 5 of 6 kleurringen

Meestal betreft het hier metaalfilmweerstanden met een tolerantie van 1% of 2%.
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De eerste 3 kleurringen zijn beduidende cijfers, de 4de is de vermenigvuldiger en de 5de is de 
tolerantie.
Indien een weerstand 6 kleurringen bevat duidt de laatste ring altijd de temperatuurscoëffiënt 
aan. Dit wordt verder niet meer behandeld omdat het enkel voor heel specifieke doeleinden 
nuttig kan zijn.

eventueel 6de ring

kleur 1ste ring 2de ring 3de ring 4de ring 5de ring

1ste cijfer 2de cijfer 3de cijfer vermenigvuldiger tolerantie (in %)

zwart - 0 0 x 100 = 1

bruin 1 1 1 x 101 = 10 1

rood 2 2 2 x 102 = 100 2

oranje 3 3 3 x 103 = 1000

geel 4 4 4 x 104 = 10000

groen 5 5 5 x 105 = 100000 0,5

blauw 6 6 6 x 106 = 1000000

violet 7 7 7 -

grijs 8 8 8 -

wit 9 9 9 -

goud - - - x 10-1 = 0,1

zilver - - - x 10-2 = 0,01

Voorbeelden:

Oranje Wit Zwart Oranje Bruin

3 9 0 x 103 1%    390 k / 1%

Bruin Zwart Groen Rood Rood

1 0 5 x 102 2%    10.5 k / 2%

Groen Geel Wit Zilver Bruin

5 4 9 x 10-2 1%    5.49  / 1%

Normalisatie van weerstandswaarden

In verband met een doelmatige productie worden een reeks weerstandswaarden 
gestandaardiseerd. Het aantal waarden dat per decade wordt voorzien is afhankelijk van de 
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tolerantie en deze waarden zijn vastgelegd in de zogenaamde E-reeksen. Een hogere E-reeks 
bevat telkens de waarden van de vorige met een extra tussenliggende waarde (zie tabel).
In onderstaande tabel zijn enkele van deze reeksen opgenomen. De waarden gelden voor 
verschillende elektronische componenten (zoals weerstanden, condensatoren, zenerdioden, ..).

E6 (20%) E12 (10%) E24 (5%)

10 10 10
11

12 12
13

15 15 15
16

18 18
20

22 22 22
24

27 27
30

33 33 33
36

39 39
43

47 47 47
51

56 56
62

68 68 68
75

82 82
91

Per decade bevat de:

E6 reeks:  6 standaardwaarden met een tolerantie van 20%
E12 reeks:  12 standaardwaarden met een tolerantie van 10%
E24 reeks:  24 standaardwaarden met een tolerantie van 5%
E48 reeks:  48 standaardwaarden met een tolerantie van 2%
E96 reeks:  96 standaardwaarden met een tolerantie van 1%
E192 reeks:  192 standaardwaarden met een tolerantie van 0,5%

Alle decimale veelvouden van deze waarden worden gefabriceerd.

maximale dissipatie of vermogen

Dit is het maximale vermogen dat in warmte kan worden omgezet in een weerstand zonder 
dat deze beschadigd wordt.
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Het vermogen ontwikkeld in een weerstand wordt berekend door:

P=I2 .R=
U2

R

De beschikbare dissipaties van koolweerstanden en metaalfilmweerstanden die op de markt 
worden aangeboden zijn:
1/16W, 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W en 2W.
Voor grotere vermogens worden meestal draadgewonden weerstanden gebruikt.
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variabele weerstanden

De meeste van deze variabele weerstanden zijn voorzien van 3 klemmen (A, B en P). De 
opgegeven weerstandswaarde R is constant tussen de vaste klemmen A en B en kan continu 
geregeld worden tussen een vaste klem (A of B) en de loper P.

algemeen symbool:

code:  P

Indien deze weerstand gebruikt wordt als veranderlijke weerstand is het bijgevolg voldoende 
dat enkel een vaste klem (meestal A) en de loper aangesloten worden. De andere vaste klem 
wordt ofwel:

 niet aangesloten
 verbonden met de loper

Op het elektronisch schema wordt dit laatste telkens getekend.

Een variabele weerstand kan ook gebruikt worden als spanningsdeler. Hierbij worden de 3 
klemmen gebruikt. Tussen de vaste klemmen wordt de te delen spanning aangelegd en tussen 
de loper en een vaste klem wordt de uitgangsspanning bekomen.

a) Potentiometers worden vooral gebruikt daar waar de gebruiker constant bepaalde 
elementen wil regelen (volume, snelheid, lichtintensiteit, …). Ze worden dan ook gemonteerd 
op het frontpaneel van het toestel.
De belangrijkste uitvoeringen zijn:

draaipotentiometers: meestal 270° draaiend
schuifpotentiometers (vooral op equalizers en mengpanelen)

Symbool van de potentiometer:

Enkele uitvoeringen:

3Elicte – analoog ontwerp 2018-HC (copyleft)
9

P

BA

R = R1 + R2

R1

uIN
R2 uOUT

P



b) Indien een bepaalde weerstandswaarde niet continu moet geregeld worden maar slechts 
ingesteld te worden, dan wordt gebruik gemaakt van instel- of trimpotentiometers. De loper is 
voorzien van een gleuf om met een schroevendraaier de vereiste weerstandswaarde in te 
stellen. Ze worden in grote verscheidenheid op de markt gebracht.

Symbool van een instel- of trimpotentiometer:

Een veel voorkomende uitvoering is deze met horizontale montage. Hieronder zijn de 2 
uiterste standen getekend van de loper P:

tussen A en B:  vaste opgegeven R-waarde onafhankelijk van de plaats van de loper
tussen A en P:  0  met de loper in de uiterst linkse stand

 opgegeven R-waarde met de loper in de uiterst rechtse stand
tussen B en P:  opgegeven R-waarde met de loper in de uiterst linkse stand

 0  met de loper in de uiterst rechtse stand
Meestal worden klem A en de loper P gebruikt omdat men gewoonlijk regelt van 0 naar max. 
Klem B wordt dan ofwel niet aangesloten ofwel verbonden met de loper.
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4. De niet-lineaire weerstanden

Deze weerstanden bezitten geen lineair verband tussen de grootte van de spanning over de 
weerstand en de stroom er door.
De meest gebruikte zijn:

Temperatuursafhankelijke weerstanden (thermistoren):

NTC (Negative Temperature Coefficient)

PTC (Positive Temperature Coefficient)

Lichtafhankelijke weerstand

LDR (Light Dependent Resistor)

Spanningsafhankelijke weerstand

VDR (Voltage Dependent Resistor)

Magnetisch afhankelijke weerstand

MDR (Magnetic Dependent Resistor)

Aangezien in de te maken elektronische schakeling geen gebruik wordt gemaakt van deze 
componenten, wordt er verder niet op ingegaan.

5. De condensatoren

de condensatoren worden ingedeeld in 2 grote groepen:
vaste condensatoren (met vaste capaciteitswaarde)
variabele condensatoren (met veranderlijke capaciteitswaarde)

Bij de vaste condensatoren onderscheiden we nog 2 grote groepen:
niet-gepolariseerde condensatoren
gepolariseerde condensatoren
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de niet-gepolariseerde vaste condensatoren

Bij deze condensatoren dient er geen rekening te worden gehouden met de polariteit bij 
aansluiting. Ze kunnen dan ook gerust gebruikt worden bij wisselspanning.
De technologie laat echter geen grote capaciteitswaarden toe (max.  50 µF).
Ze worden daarenboven duur en vrij omvangrijk bij deze grote waarden. Monteren en 
solderen op een gewone printplaat is dan ook uitgesloten.

de gepolariseerde vaste condensatoren

Deze zijn beter gekend onder de benaming ‘elektrolytische condensatoren’ (afgekort: elco).
Ze kunnen echter uitsluitend gebruikt worden bij gelijkspanning waarbij de + plaat positief 
moet zijn t.o.v. – plaat.
Het grote voordeel van deze elektrolytische condensatoren is dat ze grote capaciteitswaarden 
kunnen bezitten bij kleine afmetingen.
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Aangeven van de capaciteitswaarde

Bij de niet-gepolariseerde condensatoren gebruiken de fabrikanten verschillende manieren om
de capaciteitswaarde aan te geven:

- via de kleurencode:

dit steunt op hetzelfde principe als deze van de weerstanden, de aangeduide waarde (2 cijfers 
+ vermenigvuldiger) is in pF.

- via een cijfercode:

2 beduidende cijfers + de vermenigvuldiger; ook hier uitgedrukt in pF
voorbeelden:

103  10 x 103 = 10.000 pF = 10 nF
470  47 x 100 = 47 pF

-via rechtstreekse opdruk

hier wordt de waarde in pF, nF of µF gedrukt, waarbij veelal de p, de n of de µ op de plaats 
staan van de komma

voorbeelden:
47 pF  47 pF
2n2  2.2 nF
µ1  0.1 µF = 100 nF

Bij de elektrolytische condensatoren wordt de waarde in µF rechtstreeks op de component 
gedrukt. Ook wordt de polariteit duidelijk aangegeven.
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6. Bijzondere dioden

Algemeen

Afhankelijk van het type halfgeleidermateriaal, van de dosering en van de constructie kunnen 
bepaalde eigenschappen geaccentueerd worden, zodat enkele bijzondere dioden ontstaan voor 
specifieke toepassingen.
De meest gebruikte zijn: Zenerdiode

Capaciteitsdiode
Fotodiode
LASER diode
LED diode

De  LED

a) opbouw en toepassing

Lichtgevende dioden, verder kortweg LED genoemd (LED = Light Emitting Diode), kunnen 
opgebouwd zijn uit een PN-overgang van de volgende halfgeleidermaterialen:

galliumarsenide (GaAs): voor IR-straling
galliumarsenidefosfide (GaAsP): rood, geel of oranje (naargelang de verontreiniging
galliumfosfide (GaP): groen
galliumnitride (GaN): blauw, groen

Tegenwoordig worden meer en meer LED’s gebruikt in de verlichtingstechnieken. Ze zullen 
op termijn voor bepaalde toepassingen de gewone lampen zeker vervangen. Sommige zijn 
echter nog relatief duur.

LED’s worden gebruikt als indicatielampjes om bedrijfstoestanden van allerlei apparaten aan 
te geven. Verder ook als cijferindicator voor het weergeven van decimale cijfers voor 
instrumentatiedoeleinden en ook voor het zichtbaar maken van logische niveaus in digitale 
schakelingen.

c) uitvoeringsvormen en aansluitingen
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7. De bipolaire transistor

Algemeen

De bipolaire transistor is opgebouwd uit 3 opeenvolgende P- of N-halfgeleidermateriaal. Ook 
hier wordt tegenwoordig voornamelijk Silicium gebruikt.
Zo ontstaat een PNP-structuur of een NPN-structuur met 3 aansluitingen: de emittor (e), de 
collector (c) en de basis (b). In zijn opbouw lijkt deze bipolaire transistor zeer sterk op 2 
dioden die in oppositie zijn geschakeld.
De meest gebruikte bipolaire transistor is tegenwoordig de NPN-transistor.
Doordat de transistor een stroomversterker is zal een kleine basisstroom (iB) resulteren in een 
veel grotere collectorstroom (iC). Toepassingen zullen zich vooral binnen dit domein situeren.

behuizingen en aansluitingen
Voor de aansluitingen van e, c, en b dient men steeds een databoek van de fabrikant te 
raadplegen. Indien de aansluitingen zich onderaan bevinden dient men steeds de transistor zo 
te houden dat de aansluitingen zichtbaar zijn (bottom side). Hieronder zijn enkele veel 
gebruikt behuizingen met bijhorende aansluitingen afgebeeld:
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8. Geïntegreerde schakelingen

Algemeen

In de meeste huidige elektronische schakelingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
geïntegreerde schakelingen of IC’s (Integrated Circuit).
Door de micro-elektronica wordt het mogelijk om op een zeer kleine oppervlakte (enkele 
vierkante mm) een complexe schakeling te realiseren. Transistoren, dioden, weerstanden, 
condensatoren, … worden met duizenden ondergebracht op een Si-plaat (ook chip genoemd).
Deze technologieën worden zowel voor analoge als digitale technieken toegepast. Vele 
toestellen zouden zelfs niet bestaan indien alles nog met discrete componenten diende te 
worden uitgevoerd.
Denken we hierbij maar aan de PC (in de huidige µprocessor worden ongeveer 1 miljoen 
transistoren geïntegreerd) en de audio- en videotechniek.
Naast het klein volume en gewicht hebben deze schakelingen ook een zeer grote 
betrouwbaarheid, een lange levensduur en een geringe dissipatie.

symbolen

Door het groot aantal analoge en digitale IC’s dat momenteel op de markt beschikbaar is zijn 
er voor veel van deze geen gestandaardiseerde symbolen. Op het schema wordt dan meestal 
een rechthoek getekend met de benaming en de pinnummering op een wijze dat het voor de 
tekenaar het best uitkomt.
De schikking van de pinnen bevat dan ook geen enkele logische opbouw of volgorde.

Behuizing en aansluitingen

Het aantal aansluitpinnen van de IC is afhankelijk van de complexiteit en de 
aansluitmogelijkheden. Sommige analoge IC’s bevatten slechts 3, 4, of 5 aansluitingen (bijv. 
voltage regulators) waardoor ze worden ondergebracht in een klassieke transistorbehuizing 
(zoals TO - 220 – TO-3 - …)

Sommige analoge IC’s met meerdere aansluitingen (tot max. 12) worden in een ronde 
behuizing ondergebracht.
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De meeste IC’s echter komen in een behuizing waarbij de aansluitpinnen in 2 rijen zijn 
geschikt. Dit is beter bekend onder de aanduiding DIL (Dual In Line). De pinnummering 
begint steeds onderaan links en eindigt links bovenaan, waarbij men bovenop de IC kijkt.
Bepaalde uitgebreide IC’s hebben langs de 4 zijden aansluitpinnen.
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9.De universele timer

10. Schema

Dit schema werd hieronder met opzet in draftmode (met de losse hand) getekend. Het is de 
bedoeling dat in het CAD/CAE-pakket dit schema wordt getekend volgens de normen en met 
de juiste symbolen.

11. Onderdelenlijst

- weerstanden (max. ¼ W)
R1 = 680 k
R2 = (zie tekst over de werking)
R3 (voorschakelweerstand groene LED: zie uitleg)
R7 (voorschakelweerstand rode LED: zie uitleg)
R4 = R5 = 10 k of 12 k
R6 = (zie uitleg)

- trimpotentiometer P1 = (zie tekst over de werking)
- condensator C1: niet gepolariseerd!!! = (zie tekst over de werking) 
- transistor: T1 = BC547B of equivalent
- LEDs: LD1: groen 5mm / LD2: rood 5mm
- IC1 = 4060 – timer IC (met IC-voet 16-pins)
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- IC2 = 4013 – dual D-flip-flop (met IC-voet 14-pins) hier wordt enkel FF a gebruikt; bij de 
tweede FF (b) zal men alle ingangen aan massa leggen, de uitgangen vrij laten.

- printdrukknoppen S1 (stop) = S2 (start)
- printkroonsteentje voor aansluiting van de voeding (VDD = + en VSS = -)

12. Werking

Deze universele timer is opgebouwd rond een 14-stage ripple carry binary counter (IC1 = 
4060) die fungeert als timer. De ingang is voorzien van een RC-oscillator (gevormd door R1, 
R2, C1 en P1) om de klokpulsen te leveren. Men kan gebruik maken van de uitgangen Q4 tot 
Q10 en van Q12 tot Q14. We gebruiken enkel de teluitgangen Q12 (pin1), Q13 (pin2) en Q14 (pin 
3) om verschillende tijden te kunnen instellen. Deze instelling kan gebeuren door gebruik te 
maken van een jumper met 3 standen. Uitgang Q7 (pin 6) wordt gebruikt om visueel te laten 
zien (via LD1) of de timer IC (mét oscillatorgedeelte) behoorlijk werkt.

Wanneer op S2 (start) wordt gedrukt zal de FF (IC2a) geset worden en zal uitgang Q (pin 1) 
‘hoog’ worden. Hierdoor wordt via R6 de transistor T1 in geleiding gebracht. De rode LED 
(LD2) licht op. De timer is actief.
De inverse uitgang Q  (pin 2) van deze FF werd door deze actie ‘laag’ en deze zal ervoor 
zorgen dat de reset van het teller IC ook ‘laag’ wordt waardoor dit IC begint te tellen. De 
uitgangen van dit IC worden beurtelings hoog.
LD1 gaat op een snelle frequentie knipperen (± 64 x de oscillatortijd  zie tekst werking).
Afhankelijk van de gekozen uitgang (via de jumper) zal na een bepaalde tijd de klokingang 
(pin 3) van de FF (IC2a) ‘hoog’ worden. Op dat moment wordt het signaal op de data-ingang 
(pin 5) van de FF ingeklokt. Aangezien deze ingang aan massa ligt, wordt er dus een ‘0’ 
ingeklokt. Dit betekent dat de uitgang Q terug ‘0’ wordt en dat de transistor niet meer zal 
geleiden. De timertijd is verstreken en de LD2 gaat doven. De uitgang Q  wordt ‘1’ en deze 
zal er voor zorgen dat het timer IC wordt gereset. Alle uitgangen van dit IC worden ‘0’.

Men kan evengoed de collector van de transistor verbinden met een relais (mét dempdiode), 
zodat de timer nog universeler wordt.

Wordt er tijdens de timerduur op S1 (stop) even gedrukt, dan wordt de FF (IC2a) gereset en 
worden ook de uitgangen Q ‘laag’ en Q  ‘hoog’.

3Elicte – analoog ontwerp 2018-HC (copyleft)
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13. Instelling van de tijd

Deze timer kan universeel gebruikt worden omdat er verschillende mogelijkheden zijn om de 
tijd in te stellen. Ook is er een stopknop (S1) voorzien om de timer voortijdig uit te schakelen.

Een eerste instelling gebeurt door de klokingang van IC2a te koppelen aan één van de 
uitgangen van IC1. Om het ontwerp niet onnodig uit te breiden is slechts gebruik gemaakt van 
de 3 laatste uitgangen (Q12, Q13 en Q14). De keuze voor één van deze wordt gemaakt door het 
verplaatsen van de jumper. Wanneer deze gekoppeld is aan uitgang Q12 (pin 1) dan bekomt 
men de kleinste tijd. Gekoppeld aan uitgang Q14 (pin 3) dan heeft men de langste tijd.
Een tweede instelling kan bekomen worden door de frequentie te regelen van de oscillator.
De componenten R2, P1 en C1 vormen het oscillatorgedeelte voor de teller-IC.
De frequentie wordt bij benadering gegeven door de formule:

f≈
1

2.2⋅C1⋅(R2+P1)
(bij Vcc = 12V)

of de periodeduur is:

T≈2 .2⋅C1⋅(R2+P1 ) (bijVcc = 12V)

Aan de uitgang Q12 zal deze periodeduur met een factor 211 (x 2048) verhoogd zijn, aan de 
uitgang Q13 met een factor 212 (x 4096) en aan de uitgang Q14 met een factor 213 (x 8192).

Voorbeeld:

Neem C1 = 1µF (niet gepolariseerd)
R2 = 4.7 k
P1 = 10 k

De periodeduur T van de oscillator is regelbaar tussen:

T≈2 .2⋅1⋅10−6⋅( 4700+0)  10 msec

en

T≈2 .2⋅1⋅10−6⋅( 4700+10000)  30 msec

Aan de uitgang Q12 geeft dit  22 sec tot 66 sec
Q13 geeft dit  45 sec tot  135 sec
Q14 geeft dit  90 sec tot  270 sec

De waarde van deze componenten wordt vrijblijvend gekozen. Er zijn echter enkele 
beperkingen:
- C1 moet groter zijn dan 100 pF (bij gebruik van µF: geen gepolariseerde C’s)
- R2 + P1 > 1 k

3Elicte – analoog ontwerp 2018-HC (copyleft)
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14. Aandachtspunten bij het ontwerp

Hieronder volgen nog enkele belangrijke aandachtspunten om het schematekenen en de 
printlay-out tot een goed einde te brengen:

- men probeert (om de kosten te drukken) zo veel mogelijk enkelzijdige printen te maken. 
Let op ! Standaard staat het bij KiCad PCB-lay-out dubbelzijdig ingesteld !

- ontwerp nooit een print vooraleer je de componenten hebt, tenzij je heel goed weet wat de 
exacte behuizing is (afmetingen / aansluitingen);

- alle weerstanden worden uit de E12 - reeks of de E24 – reeks gekozen;
- de DC-voeding (kan 9V tot 12V zijn) wordt aangebracht via een printkroonsteentje;
- de VDD voedingsaansluiting (+) van de IC’s (pin 16 van IC1 en pin 14 van IC2) en de VSS 

aansluiting (-) ervan (pin 8 van IC1 en pin 7 van IC2) worden niet altijd op het schema 
getekend. 

- alle ingangen van de tweede flip-flop van IC2 worden aan de massa gelegd (VSS);
- zorg er ook voor dat er steeds een titel, een naam, initialen of dergelijke op de printlay-out

wordt voorzien, zodat je bij het belichten steeds een referentie hebt;
- normale baandikte: 40 mils – minimale baandikte: 10 mils;
- afstand tussen rand van de print en buitenste printbaantjes: min 2 mm;
- printkroonsteentje: aan de buitenzijde (ook aansluitingen langs de buitenzijde)!!!
- Enkele aanduidingen op de print: naam of namen / “timer” / + / - / A / K / …;
- Voorzie ook in de 4 hoeken gaatjes voor de montage;
- De meeste softwarepakketten werken met een standaardeenheid van 1 moduul

dit is 1/10 van een inch = 2.54 mm = 100 mils

15. Opgave

Er wordt in groepjes van 2 studenten gewerkt aan het volgende:
- Tekenen van het schema met KiCad ;
- vermits sommige gelijkwaardige componenten toch verschillende afmetingen of 

aansluitingen t.o.v. mekaar kunnen hebben, is het aangewezen dat de componenten per 
groep dezelfde zijn en deze best reeds in uw bezit zijn vooraleer te beginnen met het 
tekenen;

- vanuit het schema wordt de printlay-out ontworpen; de maximum afmetingen van de print
zijn 4.5 cm op 9 cm;

- aangezien dit ontwerp niet zo ingewikkeld is, worden geen draadbruggen toegestaan;
- het doorvoeren van baantjes tussen de pootjes van de IC’s dient bij voorkeur vermeden te 

worden omdat dergelijke baantjes gemakkelijk onderbroken kunnen worden door 
onderetsing;

Eens deze lay-out op transparant afgedrukt is, wordt er per 2 studenten een
print gemaakt. Deze wordt bestukt en getest en gedemonstreerd.

3Elicte – analoog ontwerp 2018-HC (copyleft)
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Proef Universele Timer

Datum: Labogroep:

Groepsleden:

Verslaggever:

1 Intro

Het programma KiCad 6.0 is lokaal op de PCs zelf gëınstalleerd onder Mint 21 (Vanessa). De
KiCad-versie 6.0 werd als volgt gëınstalleerd:

sudo apt purge kicad kicad-common kicad-doc-en

sudo add-apt-repository --yes ppa:kicad/kicad-6.0-releases

sudo apt update

sudo apt install kicad kicad-libraries kicad-symbols kicad-templates kicad-footprints

sudo apt install kicad-packages3d kicad-doc-en

Om probleemloos thuis (verder) te kunnen werken, kunt u best dezelfde versie van het pro-
gramma installeren.

Copieer telkens op het einde van het labo de directory timer als tar-archief 1 over naar een
FAT32-geformateerde USB-stick en uw account op luna1, zodat u de volgende keer over uw
files kan beschikken. Maak ook tussentijdse backups door te saven onder namen met de datum
erin b.v. timer29082022 . . .

Maak gebruik van het KiCad-forum: https://forum.kicad.info/.

2 Gebruik van KiCad

2.1 Starten van KiCad

1. Klik (single click) het KiCad-icoon op de Cinnamon-desktop aan.
2. Eventueel: Start with default settings →OK.
3. File→New Project→Name:→timer→Save

4. Start de Schematic Editor, klik daartoe het icoon van de GES-schakeling, rechtsboven
in het venster, aan. Er verschijnt een pop-up venster met de melding “Copy default
global symbol library table (recommended)” te gebruiken, volg deze aanbeveling:→OK.

5. Maximaliseer het geopende venster eventueel. Een handige sneltoets is Home die het
schematekenblad netjes centreert. Met de sneltoets F4 kunt u “centraliseren” rond een
zelf gekozen positie.

1. tar cvfz timer.tgz ~/timer
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6. Een overzicht van de sneltoetsen vindt u terug onder Help→List Hotkeys of door
intikken van CTRL-F1. Hier vindt u vaak ook nuttige functies terug.

7. Met het scrollwiel van de muis kunt u het schematekenblad kleiner of groter maken.
8. Belangrijk: Preferences→Set Language→English

9. Klik Edit Page settings aan, (3de icoon linksboven: blanco blad met omgeplooid
zwart rechterbovenhoekje en 2 maatlijnen)→ Vul de datum Issue Date en Title in en
als Company de namen van de leden van uw deelgroepje→OK.

10. Save (icoon: floppy disk)

2.2 Klaarmaken van de schemasymboolbibliotheken waarmee we later het
schema van pagina 18 gaan tekenen

Omdat het schematekensymbool voor de 4060 niet aanwezig is in de default bibliotheken van
KiCad gaan we dit symbool eerst zelf aanmaken.

1. Start de Symbol Editor, klik daartoe Create, delete and edit symbols aan (icoon:
driehoekig opampsymbool met potloodje).

2. File → New Library → Project → OK → onzebib.kicad_sym → Save

3. We hoeven bij het maken van een nieuw schematekensymbool meestal niet van nul te
starten aangezien er vaak gelijkaardige symbolen aanwezig zijn in de KiCad-bibliotheken,
in dit geval gaan we de 4520 kiezen als uitgangspunt.

4. Tik 4520 in het zoekbalkje onder het woord Libraries.
5. Doe een Copy van de 4520 met de rechtermuistoets.
6. Tik onzebib in het zoekbalkje→ selecteer onzebib→ rechtermuistoets→ Paste Symbol.
7. Aangezien de 4520 uit drie “units” bestaat, terwijl er in de 4060 maar 2 units aanwezig

zijn—één unit is specifiek voor de voeding bedoeld— moeten we één unit verwijderen.
We zouden graag Unit A en C behouden en B verwijderen (de originele C wordt dan
de nieuwe B). We gaan als volgt te werk:
� Maak Unit C zichtbaar.
� Trek met ingedrukte linkermuistoets een rechthoek rond het getekende (of CTRL-a)

→ CTRL-c.
� Klik Displays symbol properties dialog (icoon: opamp/tandwiel) aan.
� Zet Number of Units op 2 → OK → Delete extra units from symbol? → Yes

� Maak Unit B zichtbaar.
� Verwijder wat er getekend staat → linkermuisrechthoek rond het getekende →

Delete

� CTRL-v.
8. We gaan nu het symbool verder aanpassen aan de tekenwijze op pagina 18 (met uit-

zondering van VDD en VSS die reeds op het symbool correct aanwezig zijn). Zoek een
pinout van de 4060 op het Internet op.

9. We verplaatsen de linkse pinnen van Unit A, ga daartoe met de muiscursor op de
betreffende pin staan en druk de toets m (move) op het toetsenbord in. Vervolgens kunt
u de pin zoals gewenst verplaatsen.

10. We moeten ook de Pin Properties aanpassen. Ga daarvoor terug met de muiscursor op
de betreffende pin staan en druk de toets e (edit) in op het toetsenbord. Verander de
Pin name, Pin number, . . .

11. Verander ook de symboolnaam naar 4060.
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12. Verplaats en hernoem de Reset pin naar R en geef haar pinnummer 12.
13. Maak de outline (de rechthoek) van de component ongeveer dubbel zo hoog. Klik daar-

toe op de outline en versleep die met de muiscursor zoals gewenst.
14. Plaats een extra pin P0 met Add pins to symbol (icoon in rechter vertikale balk: pin-

netje met A erboven en 1 eronder): Orientation: Right, Electrical type: Passive,
Graphic Style: Line, Pin number: 9→OK.

15. Plaats, verplaats of editeer de overige pinnen, merk op dat P0/ ingegeven wordt als
~{P0}.

16. Vergeet niet de description van het symbool aan te passen, klik daartoe het icoon met
het tandwiel/opamp aan → Displays symbol properties dialog→Description

→ 14-stage ripple-carry binary counter/divider and oscillator

17. Pas ook de Datasheet aan met een gepaste link.
18. Check alles nog eens grondig door d.m.v. Displays pin table bulk editing of pins

(icoon: spreadsheet).
19. Sla tenslotte de nieuwe component op in uw bibliotheek onzebib.kicad sym.:

→ Save all changes (icoon: floppy disk)
20. Voor de voeding van de schakeling gaan we een printkroonsteentje van de firma Degson

gebruiken, de bijhorende bibliotheek voor KiCad vindt u op:
www.coolens.net→ FLOSS → Extraatjes voor studenten

→ KiCad library voor Degson kroonsteentjes

Rechtstreekse link: https://www.dropbox.com/s/pn8knd8genn6hli/degson.tgz?dl=1
Download de tar-ball, en pak de files uit onder /home/student/timer/degson.

21. We maken ook deze bibliotheek beschikbaar voor ons project in KiCad:
→ Preferences → Manage Symbol Libraries

→ Project Specific Libraries→ Add existing library to table (icoon: zwarte
folder)→ degson.lib → Open

22. Omdat de bibliotheek degson.lib nog in het oude KiCad 5-formaat (“Legacy”), her-
kenbaar aan de extensie .lib, opgeslagen is, converteren we haar eerst naar het nieuwe
KiCad 6-formaat:
→ Migrate Libraries→ Yes → OK. Er is nu een nieuwe bibliotheek degson.kicad sym
aangemaakt in het nieuwe KiCad 6-formaat (“KiCad”).

23. Maak voor de jumpers en voor de schakelaars op analoge wijze als in vorig punt de
bibliotheken beschikbaar, u vindt ze op:
www.coolens.net→ FLOSS → Extraatjes voor studenten

→ KiCad library voor onze jumpers

Rechtstreekse link: https://www.dropbox.com/s/kjviww1u084nh5z/myjumper.tgz?dl=1
en
www.coolens.net→ FLOSS → Extraatjes voor studenten

→ KiCad library switch-misc voor allerlei schakelaars

Rechtstreekse link: https://www.dropbox.com/s/otl38te6kvag0tc/switch-misc.tgz?dl=1
24. Maak zelf een schemasymbool aan voor de trimpotmeter (met als Description: trimpotmeter

en als Component Name: TPOT). Werk daartoe analoog aan de eerder beschreven werk-
wijze voor het creëren van het 4060-symbool, gebruik als uitgangspunt de component
RTRIM uit de library Device. Het is de bedoeling dat de uiteindelijk bekomen com-
ponent ook in onzebib.kicad sym terechtkomt. Zorg ervoor dat de loper pinnummer 2
krijgt en de andere twee aansluitingen respectievelijk de nummers 1 en 3. Als pin name
mag u ~ ingeven. Let op dat de pinaansluitpunten van het schemasymbool op een raster
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van 1.27mm (50mil) liggen. Verander R in P en save tenslotte in uw eigen bibliotheek
/home/student/timer/onzebib.kicad sym.

2.3 Tekenen van het schema

Sluit de Symbol Library Editor en open de Schematic Editor (Edit the project schematic,
icoon: GES-schakeling).

1. Om een component te plaatsen klikt u eerst op het opamp-icoon (Add a symbol (A))
aan de rechterzijde van het venster. De 1ste keer dat u dit doet verschijnt er een pop-up
venster. Selecteer de recommended optie → OK. Er verschijnt vervolgens een widget die
u toelaat om een gewenste component te selecteren.

2. Plaats eerst alle componenten. BELANGRIJK: plaats ze in de volgorde zoals de num-
mering op pagina 18, dus eerst R1, dan R2 . . .maar wacht nog met het ingeven van
namen (references) en waarden.

3. Als u meerdere componenten van dezelfde soort moet plaatsen, is het efficiënter gebruik
te maken van de Repeat Last Item-sneltoets (sneltoets: Insert).

4. Als u naderhand een component wilt plaatsen die al in het schema staat, dan gebruikt
u best de combinatie CTRL-c CTRL-v.

5. Courante componenten zoals weerstanden en condensatoren vindt u in de library Device.
6. Connecties legt u met Add wire (shortcut: w).
7. Bemerk het verschil tussen de functies Move (sneltoets: m) en Drag (sneltoets: g), in het

laatste geval blijft de bedrading verbonden.
8. Componenten roteren kan met de sneltoets r.
9. De schakelaars zijn van het type DTE6.
10. De jumpers zijn van het type JP3Q.
11. Zoek zelf uit welk kroonsteentje van de firma Degson het meest gelijkend is met het u

gegeven exemplaar.
12. Annoteer de componenten in het schema: Fill in schematic symbol reference designators

(icoon: R??, rode pijl, R42)→Annotate→Close

13. Geef de componenten hun waarde. R6 = 47 kΩ, voor de LEDs geeft u als waarden GRN
en RED.

14. Vergeet de voedingsunits voor IC1 en IC2 niet in het schema te plaatsen.
15. Om de elektrische connectiviteit van het schema te checken voert u een zogenaamde

electrical rule check (ERC) uit met Perform electrical rules check (icoon: check-
list met vinkje) → Run ERC

16. Pas het schema en eventueel ook de bibliotheeksymbolen aan en herhaal de ERC tot
hij foutloos is.

2.4 Associëren van de schemasymbolen met de juiste footprints

1. Run footprint assignment tool (icoon: opamp met dil-verpakking en kettingscha-
kel). Er verschijnt een pop-up: Some of the assigned footprints . . .→ Yes.

2. We proberen nu de footprint voor de jumper(s) in orde te maken. Preferences →

Manage Footprint Libraries...→ Project Specific Libraries→ icoon: zwarte folder

→ myjumper → myjumper.pretty highlighten → Open → OK
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3. Als alles goed gegaan2 is, moet nu in de linkerkolom (Footprint Libraries) van het
venster Assign Footprints een extra entry myjumper staan. Associeer nu de footprint
myjumper:jumper-JP3Q met JP1 door te dubbelklikken op de gelijknamige entry in de
rechterkolom. Het is handig om de footprint vooraf eens te bekijken door hem te high-
lighten in de rechterkolom van het Assign Footprints-venster en vervolgens met de muis
op View selected footprint te klikken (icoon: DIL-verpakking met vergrootglas).

4. Associeer op analoge wijze als hierboven beschreven de footprint van het printkroon-
steentje X1 met degson:degson-DG306-5.0-02P.

5. Associeer de footprint van de schakelaars S1 en S2 met switch-misc:switch-misc-DTE6.
6. Voor de DIP-housings kan je gebruik maken van Package.DIP. Om geen problemen te

hebben bij het etsen, boren en solderen kies je best voor de LongPads-variant.
7. Associeer een geschikte footprint met de 4013.
8. Associeer een geschikte footprint met de 4016.
9. Associeer een gepaste (check!!!) footprint met C1 b.v.:

C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm... (Capacitor THT)
10. Associeer gepaste footprints met de weerstanden (alle weerstanden zijn van het through

hole type en moeten horizontaal gemonteerd worden).
11. Associeer gepaste footprints met de 5mm LEDs.
12. Associeer een gepaste footprint met de NPN-transistor
13. Associeer een gepaste footprint uit de bibliotheek Potentiometer THT met P1:

Potentiometer_Trimmer_Piher_PT-10-V10_Vertical (sic! in werkelijkheid wordt deze
pot horizontaal gemonteerd!).

14. Apply, Save Schematic & Continue → OK

2.5 Layout met PCBnew

2.5.1 Algemene layout-richtlijnen

1. Ontwerp nooit een print vooraleer je de componenten hebt, tenzij je heel goed weet wat
de exacte behuizing is (afmetingen/aansluitingen)

2. Een doordachte (her)plaatsing van de componenten is de basis van een geslaagde routing
(herlees deze zin!).

3. Er bestaan geen toverspreuken voor het bereiken van een geslaagde routing tenzij:
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4. Tussentijds saven van een partieel gerout board onder een andere naam kan handig zijn.

2.5.2 Specifieke richtlijnen voor het ontwerp van de timer

1. Het ontwerp moet enkelzijdig gerout worden zonder draadbruggen. Het routen moet
dus gebeuren in de bottom layer (ook wel back layer genoemd). Routing in de back

2. Indien niet, sluit de Assign Footprints Tool even en open hem opnieuw.
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layer is herkenbaar aan de blauwe kleur!
2. De printgrootte moet beperkt worden tot 45mm bij 90mm.
3. Afstand tussen de rand van de print en de buitenste printbanen: min. 2mm
4. Plaats in de 4 hoeken van de print symbolen voor bevestigingsgaten.
5. Plaats een titel, jullie naam of initialen in de layer bottom (de tekst zal in spiegelbeeld

staan maar is leesbaar wanneer je het afgedrukt transparant op de print legt).
6. Zorg ervoor dat het printkroonsteentje gelijk komt met de buitenkant van de printplaat.

2.5.3 KiCad layout werkwijze

1. Klik Open PCB in board editor aan, (icoon: PCB-stukje met groen solder mask).
2. Update PCB with changes made to schematic (F8)

3. Er verschijnt een pop-up→ Replace footprints with those specified in the schematic

4. → Update PCB → Close

5. Controleer of er geen problemen zijn zoals duplicates of missing footprints en corrigeer
die in elk geval!

6. We gaan nu eerst de outline van 45mm bij 90mm van het board in de layer EdgeCuts
tekenen. Men kan eventueel de grid instellingen tijdelijk te verzetten naar een grid van
5mm bij 5mm. Ga daartoe met de rechtermuistoets ingedrukt op het icoon Display
grid dots or lines in the edit window staan. → Grid Properties ... → Maak een
User Defined Grid van 5mm bij 5mm aan → OK

7. Selecteer het aangemaakte User Grid uit de drop down lijst, centraal onder de bovenste
iconenbalk.

8. Selecteer de layer EdgeCuts in het drop down menu in de horizontale balk boven in het
scherm

9. Klik Draw a rectangle aan (icoon: grijs gekleurde rechthoek).
10. Teken dan de outline van 45 bij 90mm. Bij het tekenen worden de maten van de recht-

hoek automatisch weergegeven.
11. Zet het grid op de instelling 1.27mm (50mils, 0.05 in).
12. In de 4 hoeken van het bord:→Add a layer alignment target

13. Klik Add text on copper layers or graphic text (icoon: T) aan en schrijf het woordje
timer en jullie naam of initialen in de bottom layer (B.Cu). Deze tekst moet gespiegeld
en blauw weergegeven worden op je scherm, je zal later het te belichten transparant zo
op het lichtgevoelige printmateriaal moeten leggen dat deze tekst normaal (dus onge-
spiegeld) leesbaar is.

14. Plaats de componenten op een logische plaats op het bord, een goede plaatsing is es-
sentieel voor een geslaagde routing!

15. Zet de tekst A (voor anode) en K (voor kathode) ook in de bottom layer voor de LEDs,
evenals + en − bij het kroonsteentje.

16. Klik bovenaan het Pcbnew-venster op
Edit board setup including layers, design rules ...(icoon: printplaatfragment
met rood tandwiel)
→ Design Rules... → Constraints → Minimum track width → 10 mils→ OK

Met deze instelling kan je juist 1 baantje tussen de twee pads van een DIL-IC routen, met
het etssysteem dat we gebruiken proberen we echter zo weinig mogelijk baantjes tussen
de pads van een DIL-IC te routen om kortsluitingen en problemen met onderetsing te
vermijden!
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17. Zet op analoge wijze de Minimum Clearance op 10mils.
18. We voegen ook een dikker baantype toe via Pre-defined sizes → Track width→ 40 mils

→ OK

19. Begin nu met routen d.m.v. Route tracks (X) (icoon in rechterkeuzebalk: blauw print-
baantje met lichtgroene achtergrond)

20. Het verbreden van een baansegment naar 40mil kan bijvoorbeeld als volgt: Klik het
segment aan →e→Pre-defined widths→40 mils→ OK

21. Het verwijderen van een gerout segment kan door het segment eerst te selecteren door
het aan te klikken met de linkermuistoets en vervolgens de Delete toets in te druk-
ken. Het is ook mogelijk om met ingedrukte shift-toets meerdere segmenten samen te
selecteren.

22. Een geavanceerde en uiterst handige functionaliteit van Pcbnew is de drag-functie. Ga
eerst na of de router in Router Shove Mode ingesteld is. Plaats daartoe de rechtermuis-
toets op het router-icoon en pas zo nodig de mode aan. Selecteer een track(segment) met
de linkermuistoets en tik vervolgens de letter d in, u kunt nu de track verschuiven waar-
bij de verbindingen behouden blijven en indien nodig naburige tracks mee opgeschoven
worden.

23. Pads die aan de kleine kant zijn en dus problemen kunnen geven bij het boren later, kunt
u eventueel nu nog vergroten. Klik daartoe het betreffende pad aan, druk de shortcut
e in en verander voor b.v. circular shapes de diameter (size X) naar 2mm.

24. Als u de volledige routing wil verwijderen, ga dan als volgt te werk:
Edit → Global Deletions... → Tracks & Vias → OK

2.6 DRC

Verricht een design rule check (D.R.C.) op de door u geroute print door het icoon met de
checklist en het vinkje aan te klikken → Run D.R.C. Los mogelijke problemen op.

2.7 Afdrukken van de layout

� Print de layout eerst eens af op papier, daartoe klikt u Print board aan (icoon: printer).
Selecteer de layers Edge.Cuts en B.Cu→ Drill marks→ Small mark.

� Doe een laatste grondige visuele check op papier en pas zo nodig aan. Laat uw resultaat
ook beoordelen door de labobegeleider.

� Leg een kalkpapier in de de printer HL-5250DN (brother2 maceo2). Gebruik kalkpa-
pier van 90 g

m2 ), kalkpapier van 72 g

m2 mag in geen geval gebruikt worden omdat het vaak
vastloopt in de printer.

� Print de layout af (nooit eenzelfde kalkpapier twee keer in de printer steken!!!). Mochten
er eventuele printartefacten zichtbaar zijn (Ongewenste gaatjes in de zwarting kan je
corrigeren met een zwarte stift. Ongewenste zwarte vlekjes kan je wegkrassen).

� Print ook een bovenzicht op gewoon papier af (nuttig voor het correct bestukken straks),
vink B.Cu uit en volgende layers aan:
– F.Silkscreen
– F.Mask
– Edge.Cuts
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2.8 Bill of materials (B.O.M.)

� Maak een B.O.M. aan in Pcbnew als volgt:
File→Fabrication Outputs→BOM -...→timer.csv

� Open het bestand timer.csv in localc en print het bestand correct geformatteerd af
en exporteer het ook naar een file timer.pdf

3 Het vervaardigen van een print door belichten en etsen

1. Alle handelingen in het etslokaal en de werkplaats worden gefilmd en opgeslaan op een
server.

2. Opgelet: draag handschoenen, veiligheidsbril en beschermende stofjas.
3. Neem eventuele vallende druppels van eender welke gebruikte vloeistof steeds onmid-

dellijk op met huishoudpapier.
4. Zorg voor de nodige ventilatie/afzuiging van de dampen.
5. Vertrek van lichtgevoelig PCB-materiaal (FR-43, 1.5mm met 35µ Cu), controleer of de

houdbaarheidsdatum ervan niet overschreden is.
6. We zetten eerst 3 vloeistofbaden klaar

(a) 1 bad met spoelwater (kraantjeswater is OK)
(b) 1 bad met NaOH-oplossing4 (Deze oplossing werd gemaakt door 150mL NaOH-

ontstopper van 29% in 2 liter water op te lossen of door 59 g NaOH-korrels in 2 l
water op te lossen).

(c) 1 bad met een HCl-mengsel5 van 100ml HCl (zoutzuur, 15%) en 50ml H2O2 (wa-
terstofperoxide, 30%)

7. Open de belichtingskast, wees voorzichtig bij het openen. Doe dit nice and slow.
8. Verwijder de kleeflaag die de fotogevoelige laag beschermt.
9. Leg het door u bedrukte kalkpapier op de fotogevoelige laag met de tekst die u in de

bottom-layer aanbracht, leesbaar (dus niet gespiegeld). Leg print en kalkpapier zó dat
de belichtingskast ongehinderd volledig kan sluiten.

10. Sluit de belichtingskast.
11. Kijk nooit in het UV-licht en stel uw huid er ook nooit aan bloot!.
12. Belicht de print met UV-licht gedurende 50 s. Vóór het eigenlijke belichten begint zult u

horen dat er een vacuum gezogen wordt (typisch 0.6 tot 0.8 bar) waardoor het kalkpapier
perfect tegen de printplaat aangedrukt wordt

13. Open de belichtingskast voorzichtig en langzaam en verwijder de printplaat.
14. Sluit de belichtingskast om neerslag van stof te voorkomen.
15. Ontwikkel de belichte printplaat in de NaOH-oplossing.
16. Spoel af in het bad met H2O.
17. Ets de printplaat in een mengsel van 100ml HCl (zoutzuur, 15%) en 50ml H2O2 (water-

stofperoxide, 30%), bij printplaat waarvan de houdbaarheidsdatum niet overschreden is
en die correct belicht en ontwikkeld werd, moet onmiddellijk een heel typische zalmroze
kleur ontstaan wanneer het koper in contact komt met het HCl-bad.

3. Flame Retardant 4
4. Wanneer de NaOH oplossing uitgewerkt is, mag u deze in de gootsteen gieten
5. Wanneer het HCl-mengsel uitgewerkt is moet u dit in het daartoe voorziene recipiënt met trechter gieten.
Als het recipiënt vol dreigt te raken, verwittig de labobegeleider dan bijtijds.
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18. Spoel de geëtste printplaat af in water.
19. Droog de printplaat af met keukenpapier.
20. Laat uw kalkpapiertransparanten niet in het etslokaal of de werkplaats rondslingeren.
21. Boor de printplaat met een 0.8mm boortje, grotere gatdiameters voor potmeter, scha-

kelaars en kroonsteentje naderhand boren. Het boren vergt de nodige precisie en volge-
houden concentratie.

22. Verwijder de laklaag grondig met een beetje aceton op keukenpapier, indien deze laklaag
niet grondig verwijderd werd kan dit het solderen sterk bemoeilijken, zelfs onmogelijk
maken! We weten uit ervaring dat een dergelijke partieel verwijderde laklaag —eens
verhit— sowieso niet meer soldeerbaar is!

23. Soldeer de print, gebruik een printhouder en leg steeds een beschermende plank of mat
op de labotafels bij het solderen!

24. Plooi de aansluitdraden van de weerstanden voor met een draadbuigmal.
25. Knip lange aansluitdraden af met een kniptang en gooi de restjes in de vuilnisbak met

opschrift: ELEKTRONISCH AFVAL
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