
Elektronicacomponenten (actief/passief) tekenen met FrontDesigner!



Met het technische tekenprogramma FrontDesigner kan bijna alles, zelfs het tekenen 
van zowel actieve als passieve elektronicacomponenten: voor de doorzetters! 

Hieronder wordt een experimenteersysteem beschreven om de eerste stappen te 
zetten in de wondere wereld van de elektronica. Hiermee kunnen in principe 

eenvoudige schakelingen worden opgezet zonder dat er een soldeerbout aan te 
pas komt door alles aan de hand van experimenteerbordjes met schroefklemmen 
te bedraden. Ja, die moet je dan vanzelfsprekend wel eerst zelf (laten) maken. Elk 

experiment kan voorafgaand in FrontDesigner worden getekend en als alles er 
goed uitziet, kan het daarna in de praktijk worden nagebouwd en getest.

Schroefklemmen
Inmiddels is het onderstaande bedacht, getekend en gerealiseerd: semi-professionele experi-
menteerprintjes met schroefklemmen. Alle verbindingen worden in principe geschroefd zodat 
solderen niet nodig is. Er passen meerdere draadjes onder een klem. Deze industriële klem-
men accepteren aders met een doorsnede tot 2,5 mm² zodat ook dikker montagedraad in aller-
lei kleuren bruikbaar is om verbindingen te maken. Een alternatief voor de schroefklemmen is 
de zogenaamde klemveertechniek. Daarbij vervallen de schroeven en worden de draden in de 
klem gestoken. Op die manier kan nog sneller worden gewerkt. Door deze klemmen te ope-
nen (meestal met een schroevendraaier of hefboompje) kan de bedrading worden verwijderd 
of aangepast.

Symbolen tekenen
De eerste symbolen worden voor de mechanica hierbij voorgesteld. Gebruikers van Abacom 
software kunnen zelf de gewenste aanvullingen of wijzigingen aanbrengen.



Om er voor te zorgen dat IC’s gemakkelijk tussen de printklemmen kunnen worden geplaatst 
en zonder beschadiging uit- en verwisselbaar zijn, worden verhoogde IC-voetjes met ge-
draaide contactpennen (extended sockets with turned pin contacts) toegepast. Er zijn ook 
single-in-line IC-sockets die op elke gewenste lengte afknipbaar zijn. Daar bovenop kunnen 
dan nog goedkope, standaard IC-voetjes worden gezet zodat de vrij dure strips niet worden 
gemolesteerd (optie). De schroefklemmen kunnen met het tekenprogramma FrontDesigner 
zelf van opschriften en de  +/- van gekleurde strips worden voorzien (indien nodig, naar eigen 
smaak). Een variant van het experimenteerbordje EXP16 is de uitvoering EXP2x8 – op deze 
manier kunnen de twee naast elkaar geplaatste 8-pens IC’s in een 16-pens voetje gemakkelijk 
worden onderscheiden.

Experimenteerbordjes
Hierna worden enkele  ‘aangeklede’ experimenteerbordjes, voorzien van enkele 
componenten, voorgesteld. De eerste is EXP14 met twee rijen van 7 pennen voor 14-pens 
IC’s. Daarna volgt EX16 voor 16-pens IC’s, waaronder enkele componenten in de vorm van 
IC’s en weerstanden zijn getekend. Deze componenten kunnen van de gewenste typenummers 
worden voorzien waarna ze in de bibliotheek worden opgeborgen. Ook de weerstanden 
hebben gekleurde ringen om de waarde aan te geven. Tenslotte volgt nog de variant EXP2x8 
waarvan de aansluitingen per IC zijn gescheiden, aangegeven door een afwijkende kleurstrip 
op het aansluitblokje. Op die manier zijn de aansluitingen van de beide 8-pens IC’s beter te 
traceren en worden vergissingen bij het aansluiten hopelijk voorkomen.

Experimenteerbordje EXP14 voor het plaatsen van IC’s met 14 pennetjes. 



Experimenteerbordje EXP16 voor het plaatsen van IC’s met 16 pennetjes, maar ‘de helft’ kan 
ook. Daaronder enkele getekende componenten, waaronder weerstanden met kleurcode om 
de weerstandswaarde aan te geven.

    

Experimenteerbordje EXP2x8 voor twee 8-pens IC’s.



     Zijaanzicht

Zijaanzicht van de experimenteerbordjes met in het midden een verlengde IC-voet en 
daarnaast de aansluitstrips. Kwestie van goed uitmeten en daarna tekenen in FrontDesigner!

Zo wordt de voedingsspanning aangesloten op het IC en doorgelust (rechts) naar de volgende 
experimenteerbordjes.

Realisatie in SprintLayout:
Eenvoudige printjes, elke combinatie is mogelijk.

  (ex14c)      (ex14l)



 (ex16c)    (ex16l)

   

(ex2x16c) Twee experimenteerbordjes naast elkaar (ex2x16l)

(ex3x16c)

(ex3x16l) - Strip met drie experimenteerbordjes naast elkaar.

Op elk experimenteerbordje kan de voedingsspanning worden ontkoppeld met een 
condensator van bijvoorbeeld 0,1 µF.



(ex6x16c) Voor uitgebreide experimenten kunnen bijvoorbeeld zes IC-voetjes worden 
gecombineerd op een grotere print met voldoende tussenruimte.



(ex6x16l)

Bij deze uitvoering  (20,5 cm x 14 cm) voor zes IC’s kan ook eenvoudig met twee 
verschillende voedingsspanningen worden gewerkt.

Praktijk:
Voor digitale schakelingen volstaat het om draadjes vast te schroeven – en dan testen, meten 
en met LED’s o.i.d. de niveaus zichtbaar maken.

Voor analoge schakelingen komen er (soms behoorlijk veel) discrete componenten bij – die 
moet je eigenlijk kunnen solderen en daarvoor is een kleine opsteekbare print ontwikkeld, 
zodat de bedrading zo kort mogelijk kan worden gehouden.



Opsteekprintje

        

Combinatiemogelijkheden met opsteekprintje (rechts)

Enkele aanvullende componenten
Voor het eerste experiment zijn wat extra 
componenten getekend in de vorm van 
condensatoren, dioden, weerstanden, een 
ingekleurde potentiometer die al in de 
bibliotheek aanwezig is en een schakelaar.

Hiermee wordt de eerste schakeling van een 
LED-modulator opgezet om de lichtsterkte van 
LED’s te regelen. Een toepassing is bijvoorbeeld 
een digitaal huisnummer dat ’s-avonds kan 
worden verlicht, maar ook kan knipperen. Het 
schema staat aan het eind van dit artikel.

Op deze manier kan de 
schakeling worden 
opgebouwd.



    

Als alleen het opsteekprintje wordt gebruikt om een schakeling te realiseren, is er veel 
zwevende bedrading nodig. In dit tweede voorbeeld worden de componenten zo dicht 
mogelijk bij de IC-pennen gesoldeerd. Hierdoor neemt de bedrading al af.

Voorbeeld van een op een 
experimenteerbordje geplaatst 
opsteekprintje.

Combinatie: optimaal!
In de figuur hiernaast wordt 
het experimenteerbordje ge-
bruikt voor het toevoeren van 
de voedingsspanning en is het 
uitgangssignaal op de schroef-
klem beschikbaar. De compo-
nenten worden aan het op-
steekprintje gesoldeerd, zo 
dicht mogelijk bij de IC-pen-
nen. Deze combinatie van ex-
perimenteerbordje met op-
steekprintje (schroeven en sol-
deren) maakt de bedrading 
overzichtelijk en compact.



Rechtsboven: layout van 
het opsteekprintje, geïm-
porteerd vanuit Sprint 
Layout in het tekenpro-
gramma FrontDesigner.

Opmerking:
* Alle symbolen zijn door 
mij zelf ontworpen en ge-
tekend met FrontDesigner: 
hiermee kunnen compo-
nenten ‘natuurgetrouw’ 
worden getekend en kan 
een schakeling eerst in de 
computer worden nageke-
ken op eventuele fouten en 
daarna echt in de praktijk 
worden getest: de schake-
ling bijvoorbeeld in kleur 
afdrukken en dan (laten) 
nabouwen.

Het schema van de LED-modulator
Het gele gedeelte bevindt zich op het experimenteerbordje om te testen. Dit schema, 

getekend met sPlan, is 
een naar Word 
geëxporteerde JPG 
afbeelding van 300 dpi. 
Het rechtstreeks 
afdrukken van 
schakelingen met het 
programma sPlan 
(eventueel tot 300% 
vergroot) via de 
ingebouwde 
afdrukroutine met een 
goede laserprinter geeft 
een haarscherp 
resultaat.
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