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Componenten voeg je hieraan toe 
via de balk rechts. Het bovenste deel 
Parts bevat de componenten. Die 
zijn in categorieën ingedeeld, in het 
jargon van Fritzing ‘bins’ genaamd. 
Zo vind je onder de Core bin alle 
standaard componenten zoals weer-
standjes en diodes. Bij Arduino vind 
je het bordje voor de Uno en shields, 
dat wil zeggen de uitbreidingskaart-
jes voor Arduino.

Onder Parts vind je de Inspector. 
Door bij Parts een componentje te 
kiezen of er met de muis boven te 
zweven zie je hier informatie. Klik 
maar eens bij Core op het weerstand-
je. Dat is het allereerste icoontje. 
Dan zie je bij Inspector onder andere 
staan dat het om een weerstand 
van 220 Ω gaat met een tolerantie 
van 5%. Hoe je dergelijke waardes 
aanpast voor je eigen schakeling, 
zien we zo dadelijk.

BREADBOARD
Voor je ontwerp heb je in het centra-
le deel de keuze uit drie mogelijkhe-
den. Met het tabblad Breadboard 
maak je heel beeldend je schakeling. 
Dat doen we hier. Schematic is voor 
de traditionele elektrotechnische 
tekeningen, terwijl je PCB gebruikt 
om een fysiek printplaatje te maken. 
Het is wel goed om te weten dat 
je met Fritzing een handige instap 

led handmatig, terwijl de rode led 
reageert op de PIR bewegingssensor. 
We gebruiken dit hier als voorbeeld 
voor een kennismaking met Fritzing.

Begin met het plaatsen van een 
weerstandje. Kies daartoe rechts 
de categorie Core en sleep dan een 
weerstand naar het breadboard. Dat 
is het allereerste icoontje onder de 
subcategorie Basic. Zodra je boven 
het breadboard komt, verschuift de 
weerstand in sprongetjes om hem te 
laten samenvallen met de gaatjes. 
Twee kleine blauwe cirkeltjes geven 
dat aan. Vind je deze automatische 
uitlijning toch niet prettig, haal dan 
in het menu Part het vinkje weg bij 
Align to Grid. Wij laten die aanstaan.

Als je de weerstand loslaat, zie je 
een aantal gaatjes groen worden. 
Daarmee geeft Fritzing nog eens 
expliciet aan dat de betreffende 
gaatjes onderling verbonden zijn. 
Componenten die je in deze groen 
gemarkeerde gaatjes erbij prikt, 
maken dus vanzelf elektrisch con-
tact met elkaar. Anderzijds helpt de 
groene markering je om te voorko-
men dat je per ongeluk kortsluiting 
veroorzaakt.

Om de weerstand te verplaatsen 
versleep je hem gewoon naar de 
juiste plek. Verwijderen doe je door 
hem te selecteren en vervolgens op 
Delete te drukken. Fritzing kiest 

hebt om echte schema’s en PCB’s 
te leren maken. Terwijl je namelijk 
bij Breadboard met je schakeling 
bezig bent, houdt Fritzing in de 
andere twee tabbladen meteen een 
traditionele tekening en printplaat 
voor je bij. Alleen de positie van 
componenten moet je daar nog zelf 
corrigeren voor een net resultaat 
(afbeelding 2).

Ga naar het tabblad Breadboard. 
Hier staat meteen een afbeelding 
van een breadboard voor je klaar. 
Dit is een standaard hulpmiddel 
en koop je behalve online ook bij 
elektronicazaken. Zo’n breadboard 
gebruik je om snel een schakeling 
te maken zonder dat je hoeft te 
solderen. Componenten en draden 
prik je namelijk in de gaatjes. Daar-
naast is een deel van die gaatjes al 
onderling met elkaar verbonden. Je 
ziet dat duidelijk door op een gaatje 
te klikken. Fritzing geeft dan met 
geel aan welke gaatjes met elkaar 
contact maken. Zodoende is het aan 
elkaar schakelen van componenten 
makkelijk, doordat je minder kabel-
tjes nodig hebt.

WEERSTANDJES
In afbeelding 1 zie je een deel van 
de schakeling uit het artikel over 
Node-RED in nummer 4 van vorig 
jaar. Hiermee schakel je de groene 

normaal gesproken een horizontale 
oriëntatie voor componenten. Om 
dat aan te passen klik je rechts op 
de weerstand en kies je vervolgens 
in het contextmenu Rotate. Je kunt 
alleen in stappen van 45 graden 
draaien. Voor een willekeurige ro-
tatie ga je rechts naar Inspector. Bij 
Placement bepaal je dan de exacte 
draaiing.

Dit is ook de plek waar je de 
waarde van de weerstand aanpast. 
Dat doe je bij Properties. Daar staat 
nu de standaard waarde van 220 Ω. 
Verander dat in 1 kΩ. Veel voorko-
mende waarden in de praktijk krijg 
je in een lijst te zien door op het 
kleine driehoekje te klikken. Zelf 
een specifieke waarde intikken kan 
natuurlijk ook. Merk op dat Fritzing 
de kleurcodering van de weerstand 
meteen aanpast. Dat zijn de gekleur-
de ringetjes, waaraan elektrotechni-
ci meteen zien om welke weerstand 
het gaat.

Voor het tweede weerstandje 
maak je hiervan een duplicaat. Selec-
teer de weerstand en druk op Ctrl-D. 

  Afbeelding 2: Elektrotechnische tekening.

Traditionele 
elektrotechnische 
tekeningen  
zijn niet bepaald 
makkelijk
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