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Marc van Stralen  
DK4DDS ex PA1HFO, PA0MJY 

Vintage 1952 
Amateur radio vergunning sinds 1970. 
Vele jaren gewerkt op het gebied van 

PCB assemblage, verkoop van test & measurement 
Functionele en in-circuit testsystemen. 
Op dit moment zelfstandig ondernemer in het gebied 

van: 
Consulting, ontwikkeling, prototyping, productie, mar-

keting en verkoop op het gebied van elektronica 
 
Inleiding: 

 
De tijden zijn veranderd, ook op het gebied van onze radio hobby. Eerder, kon je eenvoudig print-
plaatje in de garage of  in de keuken van XYL maken met behulp van een viltstiftje en een ets-

bakje met agressieve chemicaliën. 
 
Tegenwoordig worden de schakelingen steeds complexer en veel belangrijke componenten zijn 

nog alleen in SMD uitvoering beschikbaar. Dit stelt dan ook veel hogere eisen aan de kwaliteit van 
de printplaten  zoals “fine pictch” dubbelzijdige uitgevoerde  doorgemetalliseerde printen. 
Voor de meeste is het zelf maken van dubbelzijdige doorgemetalliseerde printplaten met soldeer-

masker en tekst opdruk een brug te ver aar ze gewoon niet beschikken over de juiste apparatuur. 
De komst van de PC heeft het ons een stuk eenvoudiger gemaakt om een print te ontwerpen 
printen. 

Er zijn tal van leuke ontwerp pakketen te koop of als freeware beschikbaar. 
Zo levert de firma ABACOM in Duitsland een erg leuk en eenvoudig pakket Sprint Layout 6.0 
voor slechts € 49,90 

Hiermee kun je niet alleen printen ontwerpen, tot 4 lagen Multilayer, maar ook de zgn. Gerber Fi-
les uit andere ontwerp pakketen importen en bewerken. 

Een andere erg leuke optie, zeker voor de radio amateur, is dat je  o.a. JPG, BMP files van print-
ontwerpen uit bijvoorbeeld Electron kunt importeren. 
Je moet het een en ander dan natuurlijk wel eerst even in scannen en misschien beetje vergroten 

en verkleinen met bv. gratis free ware.Paint.Net 
Vervolgens importeer de file in sprint lay-out en kun je via een overtrek functie in het lay-out pro-
gramma de JPGfile gewoon 1:1 overtrekken en heb je uit eindelijk een echt printontwerp waarvan 

je dan echte professionele elektronische data  zgn. Excellon boor files en de Gerber Lay-outs 
Files voor de printleverancier kunt genereren.  
Uiteraard kun je het een en ander ook gewoon uit printen 

 
Veel ontwerpers, professionele technici, radio amateurs hebben vaak slechts één of twee printpla-
ten nodig voor hun projecten 

Bovendien wil men tegenwoordig graag ook nog eens dat deze printen er goed en professioneel 
uitzien.. Maar het kopen van 1-2 van professionele printplaten is nog steeds tamelijk een dure 
aangelegenheid. 

Gelukkig zijn er tegenwoordig commerciële dienstverleners die tegen zeer aantrekkelijke prijzen 
ook aan particulieren en dus ook aan ons radio zendamateurs zeer hoogwaardige  professionele 

proto - printen kunnen leveren. 
 

Het bedrijf IMDES in Duitsland heeft zelfs voor de radio zendamateur een HAM PRTO PCB POOL SERVICE  
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IMDES PCB ONTWERP PARAMETERS 
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Richtlijnen voor de aan te leveren data 
Enkelzijdige en dubbelzijdige printplaten 

 
HET VERDIENT DE AANBEVELING OM ALLE DATA DOOR DE DESIGN RULE CHECK MODULE VAN UW CAD 

PAKKET TE LATEN CONTROLEREN. 
 
 

Om uw printen zo efficiënt mogelijk te kunnen produceren en om fouten tijdens het produceren uit te sluiten dienen wij 
voor ons bruikbare informatie te beschikken en geen onnodige eventuele andere data. 
U dient ons alleen de onderstaande data* van uw print ontwerp(en) aan te leveren: 

 

Artwork Extended Gerber RS274X 
 
Boor informatie:  
 
ARTWORK 
 
Onder het artwork verstaan wij: 
 

 Alle koperlagen 

 Soldeermaskers 

 Tekst opdruk lagen 

 SMD Soldeer Pasta lagen 

Printplaat outline = Omkadering 
 
BOORFILES 
 

Excellon  1 of 2 met  bij behorende toollijst (liefst “embedded”) 

 
 
ANDERE DATA FORMATEN 
 

Alle ander andere formaten behalve EAGLE BRD Files & Sprint Layout worden door ons niet geaccep-

teerd!!! 
 
 
Echter wij prefereren dat de klant de Gerber en Excellon data gegenereerd in zijn eigen CAD systeem. 
 
Dit om eventuele conversie fouten te voorkomen, die zouden kunnen ontstaan indien er verschillende versies van 
Eagle worden gebruikt. 
 
Gaten: 
 
De volgende soorten gaten worden toegepast bij de fabricage van enkelzijdige- en dubbelzijdige printen 

NPTH = Non-Plated Through Hole =NIET doorgemetalliseerd gat   

PTH =Plated Through Hole=DOOR gemetalliseerd gat 
 
 

Toleranties einddiameter gaten: 
 
NPTH* = niet doorgemetalliseerde gaten =+/- 0.1mm 
PTH** =doorgemetalliseerde gaten = +/-0.1mm 
 

3. 
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VIA  
 
VIA’s (lagen wisselaars) zijn opgebouwd uit een geboord en doorgemetalliseerd gat met aan beide zijden van de print 
een pad.  
Het doel van een VIA is een elektrische en/of thermische verbinding te creëren tussen de verschillende koperlagen.  

Bij een dubbelzijdige print zijn dat alleen de boven en de onderlaag ook wel component- en soldeerzijde genoemd.  
In of op een VIA’s worden normaal gesproken geen component geplaatst, 
maar mogen wel als test of meetpunt worden gebruikt.  
VIA pads hebben meestal een kleinere  diameter en hebben standaard een  
diameter van 0,35 mm.<  0,35 mm Ø zijn. 
Bedekte VIA’s (Covered met soldeermasker) worden vaak onder SMD com-

ponenten aangebracht om kortsluitingen te voorkomen. 
 
PADS 

 
NPTH* PADs (PADS) zijn op gebouwd  uit een gat en een sol-
deervlak aan de bovenzijde van de print. 
PTH** PADS hebben doorgemetalliseerde gaten die elektri-
sche verbonden zijn met de PAD’s 
Hun taak is een elektrische en mechanische verbinding tussen 
component  en de printplaat tot stand te brengen 
De pads/soldeereilanden moeten zo bemeten worden dat na 

het boren er voldoende koperen restring over blijft.  
Dit is zeker van belang als men door gemetalliseerde gaten 
heeft daar immers de boordiameter is dan altijd enkele tienden 
van millimeters  ruimer is dan de boordiameter voor het zelfde 

gat maar niet doorgemetalliseerd  
Bij niet doorgemetalliseerde PADS is van uit mechanische overwegingen verstandig de restring iets groter 
te maken dan voor een doorgemetalliseerd pad. Een PTH pad is altijd nog verbonden met het koperen buisje in 
het gat (doorgemetalliseerd) en heeft daar door en betere mechanische stabiliteit. 

SMD PADS 
 
Deze bestaan alleen uit een soldeeroppervlakzonder gat 
Hun taak is net als bij een THT Pad een elektrische en mechanische verbin-
ding tussen component  en de printplaat tot stand te brengen 
 
 
 

 

 
Doorgemetalliseerde gaten 
 
De einddiameter van doorgemetalliseerde gaten dienen altijd een 
(grotere) diameter te hebben dan de diameter van de componentdraad, bij 
voorkeur 0,2-0,3 mm. Hierdoor wordt het soldeer, tijdens het soldeerproces, 
door capillaire werking van de gaten en de component aansluitingen 
naar boven getrokken zodat er een optimale soldering ontstaat. 
 
 
 

 
 
 
Aan te leveren (Excellon) boorfiles voor de gaten 
 
Dienen altijd de gewenste eindmaten van de gaten te zijn!!! 

 
Toleranties einddiameter gaten: 
 
NPTH* = niet doorgemetalliseerde gaten =+/- 0.1mm 
PTH** =doorgemetalliseerde gaten = +/-0.1mm 
 
 

4. 
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Spoorbreedtes: 

De maatvoering en gebruikte eenheden willen bij het ontwerpen van printen nog wel eens verschillend zijn: 
In onderstaand conversietabel vind je een overzicht van veel gebruikte eenheden die bij het print ontwerpen vaak wor-
den toegepast . 

                                                       Conversie tabel:Inches Mils MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.010"= 0.254 mm is een goede spoorbreedte voor “low current digital” en analoge signalen   

Denk aan voldoende afstand tussen de sporen! 
Minimale afstand tussen de sporen moet :0.008" = 0.20 mm en 0.010" =0.25 mm bedragen 
Een te kleine afstand tussen de sporen kan er toe leiden dat er tijdens de productie proces kortsluitingen tussen de spo-
ren ontstaan. 

LET OP 

Bij hoge spanningen dient er natuurlijk voor een grotere afstand tussen de sporen gekozen te worden ! 

Spoorbreedtes voor grote stromen en 35µm Cu koper dikte 

 

 

 

 

 

 
 

0.3 Amps 0.010 " 0.254 mm 

0.4 Amps 0.015" 0.381 mm 

0.7 Amps 0.020" 0.508 mm 

1.0 Amps 0.025" 0.635 mm 

2.0 Amps 0.050" 1.27 mm 

4.0 Amps 0.100" 2.54 mm 

6.0 Amps 0.150" 3.81 mm 

 

Inches Mils Millimeters 

0,001 1 0,0254 

0,008 8 0,2032 

0,01 10 0,254 

0,012 12 0,3048 

0,015 15 0,381 

0,02 20 0,508 

0,025 25 0,635 

0,05 50 1,27 

0,10 100 2,54 

0,15 150 3,81 

0,35 350 8,89 

0,50 500 12,7 

5. 
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Stroom belasting van de koperbanen op printplaten 

Koperdikte 
 

Spoor-
breedte 

Maximale stroom in Ampère versus temperatuur verhoging  

 0.25 0.5 0.8 1.0 1.3 1.6 

 0.50 1.0 1.6 2.0 2.5 3.0 

 1.00 2.2 3.0 3.6 4.2 4.8 

35 micron 1.50 3.0 3.8 4.6 5.3 6.5 

koper 2.00 3.8 5.0 6.5 7.5 8.5 

 3.00 4.5 6.5 8.0 9.5 11.0 

 4.00 6.0 8.5 10.0 12.0 13.5 

 5.00 7.0 10.0 12.0 14.5 16.0 

 6.00 7.5 11.0 14.0 16.0 18.0 

 8.00 9.0 14.0 17.0 20.0 22.5 

 10.00 10.0 16.0 20.0 23.0 26.0 

       

Temperatuur verhoging in (°C) 10 °C 20 °C 30 °C 45 °C 60°C 

 0.25 1.0 1.6 2.0 2.5 3.0 

 0.50 2.0 2.8 3.5 4.0 4.5 

 1.00 3.5 4.7 5.8 6.8 8.0 

70 micron 1.50 4.5 6.2 7.5 9.0 10.5 

koper 2.00 6.0 8.5 10.0 12.0 13.5 

 3.00 7.5 11.0 14.0 16.0 18.0 

 4.00 9.0 13.5 17.0 19.0 22.0 

 5.00 10 15.0 19.0 23.0 25.0 

 6.00 11 18.0 22.0 26.0 28.0 

Let op: Bovengenoemde waarden kunnen aanzienlijk worden beïnvloed , door de opbouw van de 
PCB, de omgeving  en de  luchtcirculatie.  

Meer informatie: 
info@imdes.de T: +49(0)5924-997337 

www.imdes.de 

6. 
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Omschrijvingen buitenlagen Minimum Standaard 

A – Gat diameter P.T.H* / N.P.T.H** (@1.6mm paneel dikte) 8mil 0.20mm 20mil 0.20mm 

B – Annular ring*** 5.5mil 0.14mm 7mil 0.18mm 

C – Afstand van printspoor tot printspoor 4mil 0.10mm 8 mil 0.20mm 

D - N.P.T.H** rand tot geleidend vlak 10mil 0.25mm ³12mil 0.30mm 

E - Spoorbreedte*** (basis koper dikte 17.5µ) 4mil 0.10mm 8mil 0.20mm 

F – N.P.T.H** rand tot rand pcb (gefreesd) 8mil 0.20mm ³12mil 0.30mm 

F - N.P.T.H** rand to rand pcb (kerven) 20mil 0.20mm ³20mil 0.20mm 

G – Geleidend vlak tot rand pcb (gefreesd) 8mil 0.20mm ³12mil 0.30mm 

G – Geleidend vlak  tot rand pcb (kerven) 20mil 0.20mm ³20mil 0.20mm 

H – P.T.H* frees breedte (na het frezen) 24 mil 0.61mm     

H – N. P.T.H** frees breedte (na het frezen) 28 mil 0.71mm     

I -  P.T.H* annular ring frezen 6 mil 0.15mm 7 mil 0.18mm 

**NPTH = Non-Plated Through Hole =NIET doorgemetalliseerd gat  
*  PTH =Plated Through Hole=DOOR gemetalliseerd gat 
***Annular ring is het resterende gedeelte van een pad nadat er een gat door het pad is geboord.  
Het is de breedte van de cirkelvormige ring ( de flens ). 

Ontwerp parameters voor de buitenlagen 

7. 
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Omschrijving Minimum Standaard 

A – Gatdiameter P.T.H* / N.P.T.H** (@1.6mm panel dikte) 8mil 0.20mm 20mil 0.20mm 

B – Annular ring*** 10mil 0.25mm 14mil 0.36mm 

C – Afstand printspoor tot sprintspoor 4mil 0.10mm 8 mil 0.20mm 

D - N.P.T.H** rand tot geleidend vlak 10mil 0.25mm ³12mil 0.30mm 

E - Spoorbreedte (basis koperdikte 35µ) 5mil 0.13mm 8mil 0.20mm 

F - N.P.T.H** rand tot pcb rand (frezen) 8mil 0.20mm ³12mil 0.30mm 

F - N.P.T.H** rand tot pcb rand (kerven) 20mil 0.20mm ³20mil 0.20mm 

G – Geleidend vlak tot pcb rand (frezen) 12mil 0.30mm 20mil 0.51mm 

G - Geleidend vlak tot pcb rand (frezen  (kerven) 20mil 0.51mm ³ 20mil 0.51mm 

**NPTH = Non-Plated Through Hole =NIET doorgemetalliseerd gat  
 * PTH =Plated Through Hole=DOOR gemetalliseerd gat 
 
***Annular ring is het resterende gedeelte van een pad nadat er een gat door het pad  is geboord.  
Het is de breedte van de cirkelvormige ring ( de flens ). 

Ontwerp parameters voor printsporen van een enkelzijdige PCB  

8. 
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Omschrijving Minimum Standaard 

A - Web 4mil 0.10mm ³4mil ³0.10mm 

B – Vrije ruimte 2mil 0.05mm 3mil 0.08mm 

C – Web* < 4mil < 0.10mm     

Een soldeermasker wordt gewoonlijk tussen de Surface Mount padjes aangebracht om tijdens het   
solderen de kans op kortsluitingen te reduceren . 
*De kleine vlakjes soldeermasker tussen de soldeerpadjes worden webs genoemd. 
Als het web soldeermasker kleiner is dan de waarde  “C” wordt het web verwijderd  

Ontwerp parameters soldeermasker  

9. 
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A - Web 50mil 1.27mm ³50mil ³1.27mm 

B – Slot – adjacent contact distance         

C - Centerline displacement         

D - Breedte (tolerantie)         

E – Lengte (tolerantie)         

F – Afkant /afschuin lengte   0.3  0.4     

G – Paneel (PCB) dikte         

H – Nominale hoek         

Ontwerp parameter voor een  PCB “Edge” Board Connector  

 

10. 
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Omschrijving Minimum Standaard 

A – Lijndikte 5mil 0.13mm ³5mil ³0.13mm 

B – Vrije ruimte 2mil 0.05mm 8mil 0.20mm 

 

* Deze tekstmarkering wordt gewoonlijk ook naast de SMD eilanden pads / en tussen  de THT  gaten geplaatst. 
Indien er toch markeringen op de “pads” (eilanden) worden aangebracht zullen deze niet of moeilijk te solderen zijn!  
Als in het ontwerp de markering/tekst is aangebracht op plaatsen waar gesoldeerd moet gaan worden zal deze markering 
worden verwijderd. 
Dit verwijderen van markeringen op de bovenzijde van soldeer eilanden noemen wij “scheren” (zie onderstaand voor 
beeld  

Ontwerp parameters component tekstopdruk (Silkscreen) 

Origineel ontwerp 

“geschoren”markeringen 

Tekstopdruk is de gekleurde markering  de gekleurde markering  (meestal wit) op de PCB om de componen-
ten te identificeren voor latere montage processen en het zoeken van fouten.  
De tekstopdruk kan worden aangebracht op een of beide zijden van de printplaat. 
Mag ook direct op het koper worden aangebracht maar niet op soldeerplaatsen. 
 Minimale teksthoogte: 1 mm 
 Minimale lijndikte: 0.13 m  
 
Tekst opdruk moet altijd goed en correct leesbaar zijn. 
Een printplaat wordt altijd van de boven naar beneden op het beeldscherm van het CAD systeem weergegeven. 
Tekst op de Topzijde moet  leesbaar zijn  en de tekst op de “bottom” = onderzijde moet gespiegeld zijn.  

11. 
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Omschrijving Standaard Tolerantie 

A - Web 18mil 0.46mm 4mil ±0.1mm 

B – Voorbeeld kerflijn 0.0mil 0.00mm ±12mil ±0.3mm 

C – Kerflijn t.o.v. board omtrek min. 236mil min. 6mm ±4mil ±0.1mm 

D – PCB diameter 32 - 126mil 0.8 - 3.2mm mil mm 

E – Kerflijn t.o.v. kerflijn min. 197mil min. 5 mm mil mm 

F – kerflijn t.o.v. printspoor min. 47.2mil min. 1.2mm mil mm 

G – Hoek van de kerflijn 30º - 45º       

H – Afstand tussen de panelen 0 mil 0mm     

 

Ontwerp parameters Kerfen  

Voorbeeld - paneel met kerflijnen 

kerflijn kerflijn 

  H 

kerflijn 

kerflijn 

kerflijn 

  H 

12. 
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Omschrijving Minimum Standaard 

A – Geboord gat N.P.T.H** 28mil 0.7mm 28mil 0.7mm 

B - Geleidend vlak  t.o.v. geboord gat 10mil 0.25mm     

C - Web 12mil 3.0mm 12mil 3.0mm 

D - Frees breedte 79mil 2mm 79mil 2mm 

Ontwerp parameters uitbreek PCB Tabs (“Mouse 

13. 
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Ontwerp parameters koperlagen 
 
Aardvlakken 

Creëer (grotere) aardvlakken nooit met behulp van vele printsporen en op te vullen met pads. Gebruik de Polygoon of 
opvul/veel hoekfuncties in uw CAD systeem om de oppervlaktes te maken 

Voorzie uw koperlagen altijd van de board omtrek indicatie met een omtrek lijndikte van 0.5mm.Het midden van de 
lijn geeft de exacte afmetingen/omtrek afmetingen van de pcb aan.. De indicatie lijn wordt gedurende het productie 

proces verwijderd. 

 

14. 
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Ook hier geldt weer een printplaat wordt altijd van de boven naar beneden op het beeldscherm van het CAD systeem 

weergegeven. Eventuele tekst op de Topzijde moet leesbaar zijn  en de tekst op de “bottom” = onderzijde moet ge-

spiegeld zijn. 

Voorzie uw data set, met Gerber, Excellon, aan ons, altijd van een Gerber mechanische laag . 

Een goede mechanische laag is erg belangrijk. Om het PCB productie proces van uw PCB soepel te laten verlopen. 

In geval van uitsparingen of "slots" in uw PCB is deze laag essentieel voor de productie! 

De mechanische laag  moet altijd  1 op 1 zijn en de exacte afmetingen hebben van de PCB. 

Informatie die mechanische laag minimaal moet bevatten 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aanvullende informatie die moet worden opgenomen in het mechanische laag indien nodig. 
 
Een referentie gat:  Voor de verwijzing  gat  afstand van een boor gat in X en Y t.o.v. omtrek van de PCB. 
Dit is vooral belangrijk als je alleen NPTH** gaten zonder koperen “pads” eilanden hebt. 
PTH*/NPTH** indicatie voor gaten en "slots"    
Een duidelijke lagen volgorde met inbegrip van alle koperen lagen, soldeermasker en notatie opdruk lagen, elke laag in 
de juiste volgorde bekeken van boven naar beneden en met de juiste bijbehorende gegevensnaam van het bestands-
naam 
 
**NPTH = Non-Plated Through Hole =NIET doorgemetalliseerd gat  
* PTH =Plated Through Hole=DOOR gemetalliseerd gat 

 De precieze contouren van de PCB met inbegrip van de afmetingen. 

 Exacte posities en maten voor het frezen van "slots= (sleuven)" in de PCB of uitsnijdingen, liefst me 

      inbegrip van afmetingen. Geef hierbij ook aan of de slots PTH* of NPTH** zijn. 

 Contouren worden beste weergegeven met behulp van een dunne lijn (bijvoorbeeld 0,50 mm breed) waar het  

      midden van de lijn de exacte contouren van de omtrek voorstelt. 

 

 

 

 

LET OP!  
Wanneer er geen afmetingen worden/zijn vermeld wordt het midden van de contourlijnen beschouwd als de  
exacte afmetingen van de PCB onafhankelijk van de lijn dikte. 

Ontwerp parameters mechanische laag 

15. 
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DK4DDS HAM PROTO PCB POOLING SERVICE 
  

10 GOUDEN REGELS 

Om uw printen zo efficiënt mogelijk te kunnen produceren en om fouten tijdens het produceren uit te sluiten, 

dienen wij over bruikbare informatie te beschikken en geen onnodige eventuele andere data.  
 
Hanteer daarom onze onderstaande  10 Gouden Regels tijdens het ontwerpen van uw print en het genereren van 
uw elektronische data. 
 

1. Een printplaat wordt altijd van de boven naar beneden op het beeldscherm van het CAD systeem weergegeven. 

Tekst op de Topzijde moet  leesbaar zijn en de tekst op de “bottom” = onderzijde moet onleesbaar weerge-

geven zijn 

2. Plaats indien mogelijk een kleine tekst in de koperlagen om fouten door spiegelen te voor 

men bijv. “solder side”  op de soldeerzijde van het paneel. 

3. Alle gegevens moeten 1:1 worden aangeleverd, dus als het ware (100%) 

4. Gebruik dezelfde eenheden (mm of inch) voor de uitvoer van Gerber en Excellon gegevens, die u in uw CAD-

software heeft toegepast . Dit voorkomt conversie -en afrondingsfouten. 

5. Zorg ervoor dat uw Gerber en Excellon data geen onjuiste gegevens bevatten, zoals bij Gerber bijv. diafragma 

grootte nul (0,00 mm of inch).of bij boorinformatie bijv. gereedschappen ·grootte nul (0,00 mm of inch). 

6. Creëer (grote) aardvlakken nooit met behulp van vele printsporen of door deze op te vullen met pads. Gebruik de 

Polygoon of opvul/veel hoekfuncties in uw CAD systeem om de oppervlaktes te maken. 

7. Voorzie uw koperlagen altijd van de board omtrek indicatie, met een lijndikte van 0.5mm. Het midden van de 

lijn geeft de exacte afmetingen van de pcb aan. De indicatie lijn wordt gedurende het productie proces verwij-

derd. 

8. Indien mogelijk vermijd onbalans in de koperverdeling op de laag met de aardvlakken en tussen soldeer en com-

ponentzijde. Een egale koperverdeling zorgt voor een vlakke print. 

9. Voorzie uw data set, met Gerber, Excellon, aan ons, altijd van een Gerber mechanische laag . Een goede me-

chanische laag is erg belangrijk. Om het productie proces van uw PCB soepel te laten verlopen. In geval van 

uitsparingen of "slots" in uw PCB is deze laag essentieel voor de productie! De mechanische laag moet altijd 1 

op 1 zijn en de exacte afmetingen hebben van de PCB 

10.Hanteer voor Gerber en Excellon gegevens de zelfde resolutie (raster). Selecteer ten minste een tienvoudige ho-

gere resolutie voor de uitvoer van Gerber en Excellon gegevens. Voorbeeld: bij een resolutie van 100 µ voor uw 

Lay-out software, een resolutie van 10µ voor de uitvoer van Gerber en Excellon data. 

16. 
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GERBER FILES MAKEN MET EAGLE 
 

Om een printplaat te fabriceren heeft de printfabriek zgn Gerber en Excellon files nodig. 
Gerberfiles bevatten de visuele informatie voor de print, de excellon files bevatten de boorinformatie (locaties 
en gatdiameters) 
In deze tutorial beschrijven we hoe je deze files kunt genereren. 
 
Stap 1: Open the CAM Processor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open je printontwerp in het Eagle Print ontwerppakket. Klik dan op de “CAM” button of kies “File->CAM Proc-
essor”. Hiermee open je de CAM Processor om de benodigde files te genereren. 
Hier zijn allerlei instellingen te maken, maar dat is niet nodig omdat er voor gedefinieerde instellingen in Eagle 
staan, zogenaamde JOB's. 
 
 
Stap 2: Open een voorgedefinieerde Job 
 
Voor 2 laags printen heeft Eagle een voorgedefinieerde job: gerb274x.cam. 
Om deze te openen in de CAM Processor klik op “File->Open->Job…” 
Zoek in je  …/eagle/cam/ map, en je zult zien dat hier meerdere jobs gedefinieerd zijn. 
Als het goed is zie je een file gerb274x.cam. Kies deze en klik “Openen”. 
Nu zie je 5 tabs in de CAM Processor. Elke tab genereert bepaalde Gerber Files.. 
 

 

 

17. 
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Stap 3: Genereren van de Gerber files 
 
Via de button “FILE” kun je eventueel een bepaalde map opgeven waar de gerberfiles neergezet moeten worden. 
Doe je dit niet dan komen de files in je ontwerpmap te staan. 
Klik dan op “Process Job”. Hiermee genereer je de Gerber Files. 

In de bewuste map zijn dan de volgende files gegenereerd 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stap 4: Genereren van de Boor files (Excellon) 
 

Normaal gesproken worden de boorgaten ook in de Gerbers verwerkt. Echter willen fabrikanten toch vaak de Excellon 
files separaat hebben. 
Gelukkig is hiervoor ook een Job binnen Eagle. 
Open in de Cam processor “File->Open->Job…”  
Kies deze keer voor “excellon.cam”. 
 
Klik op “Process Job” om de Excellon files te genereren. 
In de bewuste map zijn de volgende files gegenereerd. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Je hebt nu dus de volgende files: 
*.cmp (Koperlaag, bovenzijde)  
*.gpi (Photoplotter Info File) – Meestal niet benodigd  
*.plc (Componentenopdruk bovenzijde)  
*.sol (Koperlaag, soldeerzijde)  
*.stc (Soldeer stop masker, bovenzijde  
*.sts (Solder stop masker, soldeerzijde)  
*.drd (Boorfile)  
*.dri (Drill Station Info File) – Meestal niet benodigd  
 
De gerber en boor files moet j je versturen naar info@imdes.de . Pak deze wel eerst even in in een ZIP file. 
 
Natuurlijk kun je in de instellingen zaken wijzigen. Bijvoorbeeld als je ook een componenten-opdruk aan de onderzi-

jde wilt hebben. 
 
Handig is om je werk te controleren. Hiervoor staat een leuke tool ter beschikking op internet: 
http://www.gerber-viewer.com/ 
 
Hier kun je de zipfile uploaden en daarna je ontwerp bekijken. 

 

 

18. 
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DK4DDS  
 HAM PROTO PCB POOLING SERVICE 

www.imdes.de  

 

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van kleine aantallen: 
Scherp geprijsde professionele printplaten ! 

Voor de zendamateur en elektronica hobbyist 
Onderstaand prijzen zijn per cm ² en gelden bij een afname van  

1–5 proto printen* 

 Enkelzijdig  & dubbelzijdig doorgemetalliseerd € 0,16 per cm² (geboord) 

 Voorzien van soldeermasker & tekst opdruk 
 Materiaal:1.6 mm Fr 4 en 35 µM koperdikte 

 Geen eenmalige of opstart kosten 
 

Voorbeeld: Eurokaart 100 x 160 mm = 160 cm ² 
Enkelzijdig  160 x € 0,16= € 25,60 

    Dubbelzijdig 160 x € 0,16= € 25,60,- 
 

                                  Voorbeeld: PCB 5 cm x 5 cm = 25 cm ² 

                                                 Enkelzijdig 25 x € 0,16= € 4,-- 
                                                 Dubbelzijdig 25 x € 0,16= € 4,- 
* grotere aantallen op aanvraag ! 
 

Prijzen zijn af magazijn Bad Bentheim, Duitsland  exclusief Mwst /BTW  

Exclusief verzending en verzekering 
Goederen worden alleen aangetekend verzonden door heel Europa € 5,50* 

*(tot max. 500 gram)  

Betaling dient vooruit te geschieden via bank of Pay Pal 
Levertijd circa 15 dagen af fabriek na betaling en het aanleveren van goedgekeurde  
Extended Gerber Data. 

 
 

 

 
 

 
 

Binnenkort beschikbaar:  

 
Rogers 4003= alternatief voor Teflon 
 

Meer info  
IMDES  
Schulstraße 21 D-48455 Bad Bentheim 
T:+49(0)5924-997337 
E: info@imdes.de       dk4dds@t-online.de 

Skype:marc.van.stralen 
 19. 
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Technische Specificaties 
DK4DDS 

HAM PROTO PCB POOL SERVICE 
www.imdes.de 

Basismateriaal  Fr4 Geschikt voor loodvrij solderen  

Dikte basismateriaal  1.55 mm 

Basis koperdikte (Cu) enkelzijdig  35 µm 

Basis koperdikte (Cu) dubbelzijdig  17.5 µm 

Maximale PCB afmetingen  470 x 350 mm  

Minimale PCB afmetingen  30 x 30 mm  

Min. Spoorbreedte -buitenlagen  0.150 mm 

Min. Isolatieafstand – buitenlagen  0.150 mm 

Min Restring—buitenlagen  0.18 mm  

Min. diameter eindmaat gaten  0.35 mm  

Min. pad= Ø buitenlagen 
Gewenste  eindmaat gaten. +”Waarde”  

0.70 mm doorgemetalliseerd 
0.35 mm niet doorgemetalliseerd  

Min. Afstand  Cu tot rand pcb buitenlagen  0.25  mm gefreesd 

Oppervlakte behandeling  Loodvrij Hasl oder ENIG ( gold)  

Kleur soldeermasker  Groen 

Kleur tekstopdruk  Wit (geen, enkel of dubbelzijdig)  

Sleuven en uitsparingen  2 mm frees 

Verdere informative vindt U op:  
www.imdes.de 

T: +(0)49-5924-997337 
20. 
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