
Fabrikstillverkning av kretskort, 8 feb 2022 
Vi kommer arbeta oss igenom följande lista: 

A. Bakgrundsinformation 

1. vilka typer av kretskort som kan tillverkas,  

2. kostnad för dessa om de beställs via JLCPCB.com, 

3. leveranstider och fraktkostnader.  

B. Installera KiCad programvaran för att designa kretskort. 

1. Ladda ned programvaran (ca 1GB) via https://www.kicad.org/download/  

C. Starta upp och konfigurera KiCad för att passa mot kretskortleverantör JLCPCB 

1. Skapa ett nytt projekt 

2. Klicka mönsterkortsredigerare – board setup

 
3. Klicka på fysisk stapling, kontrollera kretskortsmaterial FR4, och koppartjocklek fram 

och bak 0,035mm på kortet. 

 
4. Kontrollera board finish att du har den ytbhandling du vill ha, HAL, eller ENIG (guld).

 

https://www.kicad.org/download/


5. Kontrollera lödmask att det står noll överallt.

 
6. Ställ in följande värden under text & grafik, standardvärden 

 
7. Under designregler, begränsningar ställ in följande: 

 



8. Fördefinerade storlekar ställs in som: 

 
9. Nettoklasser enligt: 

 
10. Klicka därefter OK och gå ur hela menyn, samt stäng ned CAD fönstret PCV editor så 

du kommer tillbaka till grundprogrammet. Grundprogrammet är detta fönster: 

 
D. Att arbeta med KiCad 

1. Klicka nu på schema-redigeraren för att starta el-schemaprogrammet. KiCad är 

uppbyggd enligt följande arbetsflöde: 

i. Först så ritar man sin elektriska krets, i kretskortschema programmet. 

Genom att göra så har man förklarat för programmet hur komponenterna 

skall förbindas elektriskt på själva kretskortet. Komponenter kallas för 

symboler i programmet och de flesta komponenterna finns redan 

tillgängliga, behöver man göra egna komponenter så används programmet 



som heter symbolredigeraren. En egen ritad komponent utgörs av två delar 

själva schemasymbolen samt dess fysiska 3d-modell, även kallad fotavtryck. 

ii. Nästa steg är att skapa fotavtryck via fotavtrycksredigeraren till de elektriska 

komponenterna, fotavtryck är alltså den fysiska komponentens utseende och 

storlek t.ex. resistorstorlek, form, IC-kretskappsling, kontaktdon etc. Det man 

vill åstadkomma i detta steg är att para ihop rätt storlek t.ex. watt för en 

resistor med dess kretsschemasymbol.  

De flesta komponenter och storlekar finns i att välja i fördefinierad lista. Man 

kan även göra egna komponenter, alt. Ladda in bibliotek från 

komponenttillverkare. 

iii. När fotavtrycken är klar börjar man med den fysiska layouten på det faktiska 

kretskortet och görs via mönsterkortsredigeraren. 

2. Vi skall nu tillsammans rita upp följande kretskort, dvs en spänningsregulator från 78-

serie som har fast spänningsutgång och runt 1A tillsammans med två 

kopplingsplintar för in/ut och tillhörande kondensatorer på in/ut gångarna. 

Kretskortet i figuren nedan är ett exempel hur den kan se ut men vi kommer göra 

vissa förändringar. 

  
3. Komponentlista: 

P1,P2, valfri plintar 

C1,C3 100nF keramisk ytmonterade 

C2,C4 10uF elektrolyt stående 

U1, valfri spänningsregulatorkrets 78xx / 78Lxx serien. Förslag L7805-SO8, dvs 5V 

ytmonterad med kapsling SO-8. 

4. När man ritar elschemat så används ikonerna 1 och 2 i figuren nedan för att lägga till 

komponenter och koppla ihop dem. Försök rita ett schema som är som den i figuren 

för vår spänningsregulator. Genom att klicka på 1 och söka på de blåfärgade namnen 

för varje komponent så hittar du dem. Programmet är enklast att arbeta med genom 

tangentbordskommandon: 

m – flytta komponenter 

e – editera data på komponenter, obs vart du har musen på komponenten påverkar 

vad som editeras. 

r – rotera komponenter 

A – lägg till komponent 

DEL – ta bort komponent. 

 



 

 
5. Markering 5 och 6 är en nödvändig funktionen för att el schemat vid den 

automatiska felkontrollen inte skall generera fel. Programmet kommer kontrollera 

att in och utgångar på t.ex. regulatorn är rätt kopplade, eftersom dessa är kopplade 

till skruvplintarna J1, J2 så vet inte programmet om ström matas in och ut på J1, 

symbolerna 5,6 talar om för programmet att så kommer att ske. 

6. Du har nu en krets som ser ut som nedan, notera att det är frågetecken på alla 

symbolnamnen, dvs komponentnumrering saknas. Klicka på 1, markerad i figur ovan, 

för att numrera dina komponenter automatiskt. 

 
7. Sista vi skall öva på är att lägga in dels etiketter för att bryta upp vårat schema så vi 

slipper dra linjer mellan alla komponenter och vi gör detta demonstrativt med våran 

plint J2. Vidare vill vi lägga till fyra monteringshål M3 för vårat kretskort, det skall 

vara vanliga håll utan jordning så välj fotavtryck som heter bara :M3. Vi har nu något 

som ser ut så här: 

 

 



8. Du kan nu köra felkontrollen och testa att din krets är rätt ihopkopplad genom att 

trycka på 2. Kontrollera att fel och varningar båda är gröna dvs inga fel.

 
9. Nu har vi kommit till steg (ii) där fotavtrycken för komponenterna skall tilldelas, tryck 

på ikonen 3. Det vi skall göra nu är att för varje komponent i våran komponentlista 

(1) välja ett tillhörande fotavtryckt. Du gör den genom att markera första 

komponenten i lista (1), leta efter huvudkomponenttyp i lista (2), välj därefter 

fotavtryck ifrån den underlista som visas i (3), dubbelklicka på vald rad i (3) och 

denna fylls nu i på lista (1). Repetera för alla komponenter. När du är klar klickar du 

på verkställ, spara schema och fortsätt knappen. 

 
10. Nu har vi kommit kanske till den roligaste biten, steg (iii), själva kretskortsdesignen. 

Klicka på ikon 4 och mönsterkortsredigeraren startas. 

 
 

11. Vi vill nu göra ett två-lagers kort med fyllda kopparplan fram och bak.  

När mönsterkortsredigaren startat trycker du på ikon 1, se bild nedan. För att 

importera alla dina komponenter ifrån elschemat du nyss ritat, dessa hamnar sedan i 

en hög på den svarta cad-ytan. Vårt mål är nu att flytta ut dessa komponenter på 

vårat kretskort där vi fysiskt vill ha dem placerade. Knapp M på tangetbordet för att 

flytta, och R för att rotera. Notera det vita sträcken mellan komponenterna visar hur 



de elektriskt bör sitta ihop enligt vårt elschema. 

 
12. Zooma ut och in med scrollhjulet på muset och håll ned klickfunktionen på 

scrollhjulet på muset för att flytta runt i cad fönstret. Klicka på ikon (5) för att 

kopparfylla en yta, klicka i cad fönstret för att markera första hörnet av kretskortet, i 

menyn som visas markerar du att det är jordplan, ihopkopplat med J2 GND, samt att 

vi arbetar på framsidan av kortet, (F.Cu). 

 
13. Klicka ok så stängs fönstret och du kan nu markera de återstående tre hörnen, se till 

att alla komponenter får plats, avsluta med att klicka första hörnet en gång till. Du 

bör ha något som ser ut enligt nedan, dvs en röd fyrkant runt dina komponenter. 

 
 



14. Se till att icon (1) i figur ovan är aktiverad (blå). Tryck på knapp B på tangentbordet 

för att uppdatera fönstret och den fyllda kopparytan visas nu. 

 
15. Nu gör vi samma sak fast för baksidan av kortet. Klicka på bakre lagret dvs (2) i figur 

ovan. Se till att Ikon (3) är vald och gör om samma procedur, klicka på de fyra hören, 

när du klickat det första hörnet kommer samma meny upp som du såg tidigare, välj 

denna gång det bakre lagret (B.Cu), välj sedan J2 GND fortsätt genom att klicka OK 

och markera de återstående hörnen och avsluta i det första hörnet. 

 
16. Efter att du klickat i det första hörnet och avslutat funktionen så trycker du på B för 

att uppdatera fönstret. Du har nu en grön yta i stället enligt bild nedan. 

 
17. Klicka på menyn Visa och välj 3D-visaren, vi ser nu ett till fönster med 3D bild på 

kretskortet. 

 



18. Håll ned vänster musknapp och rör musen för att vrida 3d-bilden, håll ned 

skrollhjulet för att flytta runt i bilden. Notera att du kan snurra runt kretskortet och 

se det även från baksidan. 

  
19. Den fylda kretskortsytan är egentligen inte kortets riktiga storlek, detta markerar 

man ut genom att dra kapningslinjer hur kretskortet skall kapas. 

20. Markera lagret Edge Cuts, (1) i figure nedan använd sedan ikonerna (2) och (3) för att 

göra en kapningslinje med rundade hörn så det ser ut som bilden nedan. Enklast är 

att göra ett hörn och sedan kopiera och rotera dessa. Jobba med grid-verktyget (4) 

för att få sakerna att hamna på rätt ställen.

 
21. Nu kan vi börja placera ut våra komponenter, börja med att flytta ut hålen i hörnen. 

Tryck på B för att uppdatera och visa sedan 3d-bilden, det bör se ut enligt bild nedan. 

 



22. Notera att i 3d-bilden tycks etiketterna för hålen dvs texten H1 och H2 i 3d bilden 

ovan är lite väl nära kanten. Detta kan du ändra på genom att markera texten för 

respektive hål i CAD fönstret och trycka M för move. Det är alltså viktigt vad du 

markerar innan du trycker move, hade du tryckt på hålet så hade du flyttat hela hålet 

istället så som du gjorde ovan. 

23. Vi vill nu lägga in en egen tryckt text på baksidan av vårat kretskort, välj därför det 

bakre lagret (1) i figur nedan, välj textverktyget (2) skriv en valfri text, se till att 

spegling (3) används och placera ut texten kortets kant t.ex. vid (4). Notera att allt 

som har med baksidan att göra blir grönt och allt som har med framsidan att göra blir 

rött i CAD-fönstret.  

 
24. Placera nu ut de återstående komponenterna på valfritt sätt, förslagsvis enligt nedan. 

Notera att eftersom vi använder fylld koppar över hela kretskortets yta som är 

kopplat till jord så behöver vi inte dra särskilda jordledningsbanor för jord. Det är 

därför det bara syns en vit linje mellan komponenterna. Se bilden nedan. I bilden ser 

vi även en massa ”rester” från där komponenterna var innan vi flyttade ut dem, det 

blir så om vi inte uppdaterat CAD-fönstret genom att trycka B, tryck därför på knapp 

B på tangentbordet. 

 
 

 

 

 



25. Du kan nu flytta/rotera alla etiketterna på komponenterna J1,C1, C2, U1 osv, jag 

brukar vilja att de är läsbara ifrån samma håll när man sitter och löder ihop detta 

sedan. 3d-bilden bör se ut enligt nedan. 

 
26. Det som återstår nu är att dra de faktiska ledningsbanor som behövs, där de vita 

strecken finns. Strecken är bara en vägledning för hur vi skall koppla, det är vi som 

måste manuellt dra dessa ledningsbanor på kortet. För övningsskull så skall vi dra 

banor både fram och bak med övergångar genom brunnar mellan planen. Börja med 

att markera bakre planet, ikon (1) i figur nedan, välj banritningsverktuyget (2) samt 

spårbredd 1 mm i (3). Dra först en enkel bana genom att klicka på stiften för 

skruvplint J2 och kondensator C4 där det vita strecket sammanbinder dem. 

Dra nu en till gröna bana från skruvplint J1 till kondensator C2 fortsätt med banan en 

bit ut på kretskortet genom att klicka ute på kretskortsytan därefter högerklickar du 

och väljer placera genom Via, dvs vi gör en brun för att komma över till framsidan av 

kortet. Fortsätt dra banan på framsidan från brunnen till kondensator C3, observera 

att färgen byts till rött för att markera att du nu gör saker på kortets framsida. Du har 

nu något som ser ut som bilderna nedan, kom ihåg att trycka B för att uppdatera. 

 



  
 

27. Notera att spänningsregulatorkretsen, kapsling SO-8 som vi valt inte egentligen är 

någon högeffektskrets, bredden på benen är 0,6 mm och en riktlinje är att 

kopparbanor skall vara lika breda som benen bredd. Välj 0,6mm linjebredd och gör 

klart linjedragningen på kortets framsida mellan C1 och U1, U1 och C3 samt C3 och 

C4. Notera att eftersom C4 är hålmonterad så fungerar denna automatiskt som 

övergång mellan planen dvs ledningsbanan som går på baksidan mellan J1 och C4 

kommer förbindas vidare med framsidans ledningsbana som vi nu dragit mellan C4 

och C3. Se bild nedan. 

 
E. Vi är nu klara med kretskortet, det som återstår nu är att skapa utdatafilerna som behövs för 

kretskortstillverningen. 

1. Börja med att göra ett funktionstest på kortet så att du inte missat att koppla ihop 

någon ledningsbana genom att trycka på ikon (1) i figur nedan. Därefter trycker du på 

plotta (2), skapa en underkatalog i din projektmapp genom att klicka på (3), du kan 

döpa denna till ”gerberfiler”, när du får frågan om att använda relativa mappar så 

väljer du NEJ. Kontrollera sedan att alla lager vi använt är markerade i (4). Tryck på 

(5) för att skapa borr-filen som behövs för att borra hål i kretskortet. Tryck direkt på 

skapa borrfil när borrmenyn kommer upp, inga ändringar behöver göras här i denna 

meny. Efter borrfil är skapad går du tillbaka och trycker på plotta (6), därefter 



stänger du plotta fönstret. 

 
2. Öppna nu filhanteraren i windows och leta rätt på din gerberfiler-mapp. Du bör ha 

följande filer i mappen enligt bild nedan. Markera alla filerna och skapa ett zip-arkiv 

av dem.  

3. Gå nu till kretskortstillverkaren jlcpcb.com välj order-now och klicka på blå knappen 

add-gerber-file och välj den zip-fil du nyss gjorde. Om allt gått rätt till skall du nu se 

ditt kretskort, de mått som du valt, utsågningen skall ha runda kanter osv. Tryck på 

(1) enligt bild nedan för att kontrollera ditt kretskort mera noggrant. Som du ser på 

webbsidan har du nu en mängd beställningsalternativ att ta hänsyn till. De 

förmarkerade är enklast möjliga. Det man kanske vill ändra på är färg på lödmasken, 

tjocklek på kortet, antal kort som beställs. Samt ytbehandling HAL (vanlig förtenning) 



eller ENIG (guld), och tjocklek på kopparbanorna 1 oz eller 2 oz. 

 
4. Kostnader och frakter. Som du ser nedan så kostar enklaste kortvalet 2 USD för fem 

kort, frakten finns olika alternativ på från 4 USD till 30 USD. Observera att om du 

beställer så fraksumman blir stor så skall det förtullas osv, jag tror gränsen går vid 

150 EUR till EU. Alternativen DHL express Worldwide och DHL express priority DDP 

sköter detta autoamtiskt åt dig. Jag har bara använt dessa två. FedEx vet jag andra 

använt för frakt av kretskort till Sverige. 

 
5. Som ny kund får man ett antal rabattkuponger man kan nyttja när man beställer och 

man betalar sedan med kort. Man kan följa hela tillverkningsprocessen sedan på 

siten, borrning etsnings osv. Notera att hela tjänsten är det man kallar för 

prototyptillverkning dvs om du beställer fem kretskort och ett av dem har någon 

skada i tillverkningen då kan de sortera bort det kortet i deras efterkontroll och du 

får då bara fyra kort hemskickade. Av 30 kort jag köpt så har 1 tagits bort pga detta. 


