SOLIDWORKS PCB

HIDALJA ÁT A PCB ÉS GÉPÉSZETI TERVEK KÖZÖTTI SZAKADÉKOT AZ ELEKTRONIKAI TERMÉKEK ESETÉBEN
Használja ki az intelligens ECAD-MCAD együttes tervezés előnyeit már a tervezési folyamat korai szakaszában – és
egészében –, és kerülje el a költséges tervátdolgozásokat, továbbá csökkentse minimálisra a potenciális hibákat, ezáltal
időt és pénzt takarítva meg.

ÁTTEKINTÉS
Az Altium® által kifejlesztett SOLIDWORKS® PCB mechatronikai/elektronikai tervező és gépészeti együttműködési megoldás,
amelyet a Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation és az Altium Limited, az elektronikai és gépészeti tervezési
megoldások két vezető vállalata együttesen dolgozott ki. A SOLIDWORKS PCB egy nagy teljesítményű elektronikai
tervezőmegoldást ötvöz egy egyedülálló elektromechanikai együttműködési munkafolyamattal, amely natív módon
integrálva van a SOLIDWORKS 3D megoldásba az elektronikus termékek együttes tervezése érdekében.

• NYÁK-tervező alkalmazás: Helyezzen el nyomtatott áramköri
lapokat, és hozza létre az elvezetésüket egy, az iparágban már
bevált tervezőalkalmazással.

A SOLIDWORKS PCB CONNECTOR FUNKCIÓI
A SOLIDWORKS PCB részeként biztosított SOLIDWORKS PCB
Connector megszünteti a becslések szükségességét az elektromos
és gépészeti tervek szinkronizálása során, így jól kezelhető
környezetet biztosít a SOLIDWORKS PCB és a SOLIDWORKS 3D
CAD környezet közötti tervezési együttműködéshez. Könnyedén
összekapcsolja a két környezetben szereplő adatokat, és megosztja
a kritikus fontosságú tervezési elemeket az elektronikai és
gépészeti tervezőcsapatok között. A SOLIDWORKS PCB Connector
segítségével mindenki jól tájékozott maradhat a tervezési folyamat
egésze során, ami elősegíti a piacra kerüléshez szükséges időt
illető, kritikus fontosságú célok elérését, és csökkenti a hardverek
ismételt legyártásával kapcsolatos, jól ismert költségeket.

• Modern kapcsolási rajzok megadása: A mindenre kiterjedő
funkciókat biztosító, az Altium technológiáján alapuló, kapcsolási rajzok rögzítésére szolgáló eszköz kiterjedt tervezetkészítési
funkciókat, könyvtárakat és elektromos szabályokat biztosít.

•

• Valós idejű 3D illesztés-ellenőrzés: A NYÁK megjelenítése
mechanikai burkolaton belüli összetevőkkel, ami csökkenti
a költséges prototípusok szükségességét azáltal, hogy a 3D
illesztés-ellenőrzés segítségével biztosítható az áramköri lap és
az összetevők mechanikai burkolaton belüli illeszkedése.

•

• Merev-rugalmas: Határozza meg a merev-rugalmas régiókat,
rétegeket és halmazvastagságokat, ami egylapos merevrugalmas PCB-tervezést tesz lehetővé. A merev-rugalmas
réteghalmaz-régiók hajlítási vonalakkal és szögekkel
határozhatók meg, a validálásuk pedig 3D hajtogatással és az
összetevők illesztés-ellenőrzésével biztosítható, ami garantálja
az elrendezés helyességét.

• ECAD-MCAD tervezési együttműködés: Az ECAD-MCAD
folyamatok páratlan integrációja, valamint a SOLIDWORKS PCB
és a SOLIDWORKS 3D CAD közötti együttműködés megszünteti
a STEP, DXF™ és IDF fájlok átvitelének szükségességét.

• Beszállítói hivatkozások: Végezzen keresést online beszállítói
adatbázisokban, és kapcsolja össze a terve összetevőit, hogy
megfeleltethesse az eszközök valós idejű paraméteradatait,
az árazási adatokat és az elérhetőséget. Tegye elérhetővé
a legfrissebb adatokat csupán néhány gombnyomásra a
teljes tervezési folyamatban, és hozzon azonnali döntéseket,
feleljen meg az elektromos követelményeknek, a költségvetési
célkitűzéseknek és a határidőknek.
• Összetevők parametrikus adatbázisa: Az összetevők paraméteres adatait közvetlenül egy vállalati adatbázisból helyezheti el,
ezáltal szinkronban tartva a tervben szereplő összetevőket és az
adatbázisban tárolt adatokat.
• Tervek és adatok kezelése: Kezelje a projektbe tartozó
tervfájlokat és dokumentumokat a SOLIDWORKS PCB-PDM
Connector megoldással és a SOLIDWORKS PDM-alapú terv- és
adatkezelési munkafolyamattal. Tárolja biztonságos módon
és indexelje az adatokat a gyors lekérés érdekében, szüntesse
meg a verziófelügyelettel és adatvesztéssel kapcsolatos
aggodalmakat, és végezzen a tervadatokkal kapcsolatos
együttműködést egyszerre több helyről.

•
•
•
•

• Jól kezelhető ECAD-MCAD ECO folyamat: A SOLIDWORKS PCB
és a SOLIDWORKS 3D CAD közötti, jól kezelhető ECO folyamat
gondoskodik a tervezési változtatásokról az áramköri lapok
formáját, az összetevők elhelyezését, a szerelési furatokat és
a kivágásokat is beleértve, amelyek által biztosítható a tervek
szinkronizált állapota.
• SOLIDWORKS fájltámogatás: Biztosítsa a legpontosabb és
legtisztább összetevőmodell-verziókat, és legyen biztos abban,
hogy a 3D érintkezés-ellenőrzési folyamata egyértelmű képet
ad az áramköri lapok illeszkedéséről.
• Tervek ellátása megjegyzésekkel és verziókezelés: Tegyen szert
teljes körű felügyeletre a tervezési folyamat felett, és lássa át,
hogy pontosan mikor és milyen változtatásokat eszközöltek az
áramköri lapok tervein. A változatokkal kapcsolatos részletes
megjegyzések segítségével egyértelműen átláthatók a verziók
előzményei, és elfogadhatók, illetve elvethetők a változtatások.

A 3DEXPERIENCE® platformunk 11-féle iparág igényeihez kifejlesztett, specializált alkalmazásokat
tesz lehetővé, és az ipari megoldások gazdag választékát kínálja.
A Dassault Systèmes, a 3DEXPERIENCE® vállalata olyan virtuális környezetet bocsát a vállalatok és magánszemélyek rendelkezésére, amelyben
fenntartható újításokra vonatkozó elképzeléseket lehet létrehozni. Világelső megoldásai gyökeresen átformálják a termékek tervezésének,
gyártásának és támogatásának folyamatát. A Dassault Systèmes együttműködésen alapuló megoldásai elősegítik a társadalmi újításokat, kiterjesztve
a virtuális világ valódi világ javítását szolgáló lehetőségeit. A csoport több mint 250 000 különféle iparág különféle méretű ügyfele számára teremt
értéket több mint 140 országban. További információ: www.3ds.com.
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