3D advanced solutions

ECAD/POVEZANE
REŠITVE PROCESA

KO INTELIGENTNO NAČRTOVANJE NEKAJ POMENI

POVEZAN SVET

Dandanes postajajo izdelki vedno bolj zapleteni ter vključujejo lastnosti, katere smo do sedaj lahko občudovali le v znanstveni
fikciji, zdaj pa so na voljo skoraj vsepovsod. Pametni izdelki vključujejo povezavo številnih različnih sistemov, kar ima za posledico
različne načrtovalske in proizvodne izzive. Številni SOLIDWORKS® uporabniki iščejo učinkovite rešitve za reševanje teh izzivov, da
bi zadovoljili želje današnjih potrošnikov in potrebe vrhunskih podjetij.

MEHANSKO NAČRTOVANJE

ELEKTROTEHNIČNO NAČRTOVANJE

NAČRTOVANJE ELEKTRONIKE

POVEZANO NAČRTOVANJE

NAČRTOVANJE ZNOTRAJ ISTEGA EKOSISTEMA
Eden izmed izzivov je število disciplin, ki jih prinaša proces.
Mehansko, elektrotehnično, elektronsko, in mrežno
načrtovanje so pogosto upravljani ločeno, ta tihi pristop
lahko že od vsega začetka ovira načrtovanje in razvoj. Za
racionalizacijo in poenostavitev stvari SOLIDWORKS ponuja
nabor programskih rešitev, ki prinašajo večjo stopnjo povezave
in jasnosti v procesu. Zdaj lahko ekipe izmenjujejo podatke in
ideje hitreje in lažje kot kdajkoli prej.

INTEGRIRAN RAZVOJ ZAGOTAVLJA KONKURENČNO
PREDNOST
Uporaba integriranih načrtovalskih orodij za razvoj povezanih
izdelkov in sistemov zagotavlja raznolike prednosti.
Uporabniki lahko izkoristijo integriran pristop za skrajšanje
ciklov načrtovanja, izboljšanje kakovosti ter olajšanje izdelave
in montaže, istočasno pa spodbujajo multidisciplinarni,
sodelovalni pristop. Ko so elektronski načrt, električna shema
in žice, sistemi za nadzor gibanja ter načrti mehanskega ohišja
in komponent integrirani, omogoča nove načine razmišljanja
in spodbuja inovativnost.

TIPIČNE POVEZANE NAPRAVE
PAMETNO MESTO

TOVARNIŠKA AVTOMATIZACIJA

IZDELKI ŠIROKE POTROŠNJE

Integrirana infrastruktura (BIM)

Mehatronika

Avtomatizacija doma

Tehnologije električnega omrežja

Industrijski IoT (IIoT)

Potrošniška elektronika

Avtonomna vozila

Industrija 4.0

Povezana vozila

Pametna farma

Povezovanje vsakodnevnih predmetov

Tovarna prihodnosti
Aditivna proizvodnja

SOLIDWORKS ECAD REŠITVE

Dramatično izboljšajte potek svojega dela in povečajte rezultate s SOLIDWORKS ECAD rešitvami - ne glede na to, katero
aplikacijo uporabljate. Zbirka elektromehanskih načrtovalskih orodij omogoča hitrejše načrtovanje, izboljšano izmenjavo
informacij in podatkov ter večjo natančnost pri razvoju pametnih naprav in drugih izdelkov, ki potrebujejo vgrajeno
elektroniko.

SOLIDWORKS PCB
Printed Circuit Boards (PCBs) - tiskano vezje je v osrčju
pametnih in elektronskih naprav, zato sta pri njegovem
načrtovanju in izdelavi ključnega pomena natančnost in
kakovost.
SOLIDWORKS PCB, “powered by Altium®”, je elektromehanska rešitev, ki združuje 3D znanje SOLIDWORKSa
z dodelano tehnologijo in zmogljivostmi programa Altium
Designer®. Rezultat je integrirano razvojno okolje, idealno za
sodelovanje in inovacije.
SOLIDWORKS PCB omogoča uporabnikom inteligentno in
brezšivno ohranjanje usklajenosti elektronskih in mehanskih
modelov. Omogoča bolj skladne in standardizirane načrte
ter olajša in pohitri naknadne spremembe. Preizkušena
tehnologija za elektronsko načrtovanje in izboljšan urejevalnik
shem zagotavljata boljše sodelovanje, medtem ko njegova
prirojena SOLIDWORKS integracija zagotavlja lažjo migracijo,
nižje stroške, manj zamud pri proizvodnji in hitrejši prihod na
trg.

TIPIČNE ELEKTRONSKE REŠITVE
(PAMETNI IZDELKI)
Tovarniška avtomatizacija
Povezane naprave
Igrače
Izdelki široke potrošnje
Industrijska oprema
Robotika
Medicinske naprave
Avtomobili
Električna vozila
Vesoljska in obrambna tehnologija
Komercialna vozila
Notranja oprema letal
Aparati
Tovornjaki in avtobusi
Vlaki
Težka oprema
Vesoljska plovila
Orožni sistemi

“S programsko opremo SOLIDWORKS in SOLIDWORKS PCB smo izboljšali proces
postavitve komponent na vezje, ki je bil zelo nenatančen - zaradi grobe narave
komponent - in je trajal 15 minut na uvoz oz. pretvorbo, na 100-odstotno natančen
postopek, ki traja vsega skupaj tri do pet minut.”
— Nate Calvin, CEO AeroLED

INTEGRIRANI ECAD/MCAD PREVAJALNIK
CIRCUITWORKS
Mehanski (MCAD) in elektro inženirji (ECAD) morajo pri
načrtovanju kompleksnih modelov tesno sodelovati, da
uspejo pospešiti proces razvoja izdelka in prihraniti čas ter
razvojne stroške. CircuitWorks ™ je močan CAD / ECAD
prevajalnik, ki inženirjem omogoča izdelavo natančnih 3D
modelov tiskanega vezja v programski opremi SOLIDWORKS
3D. V okviru SOLIDWORKS-ovih električnih 3D tehnologij
CircuitWorks omogoča izmenjavo, primerjavo, posodabljanje
in sledenje elektrotehničnih podatkov, kar vam pomaga
hitreje rešiti težave z elektro-mehanskimi povezavami.

IZMENJAVA MED ELEKTRIČNIMI IN MEHANSKIMI
CAD NAČRTI
Učinkovito sodelovanje pri CAD podatkih je eden od
najpomembnejših izzivov strojnih in elektro inženirjev. Pri
razvijanju izdelka široke potrošnje, kot je prenosni računalnik,
kjer je pomemben kriterij majhna velikost in teža, obenem
pa estetski izgled, mora elektro inženir, ki načrtuje PCB in
izbira komponente (kot so ventilatorji in napajalniki), jasno
sporočiti ECAD podatke strojnemu inženirju. Po drugi strani
mora strojni inženir jasno sporočiti spremembe v mehanskih
konstrukcijah, ki vplivajo na načrtovanje plošče tiskanega
vezja. CircuitWorks učinkovito spodbuja dvosmerno izmenjavo
podatkov. Projektne ekipe lahko sodelujejo pri reševanju
težav ECAD-MCAD integracije ter so hitrejše pri ustvarjanju
inovativnih, visoko kakovostnih izdelkov.

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION IN ELECTRONIC
COOLING MODULE
Enako pomemben vidik elektroinženirskega procesa je
tudi sposobnost povečanja učinkovitosti končnega izdelka.
Uporabniki lahko slednje dosežejo s pomočjo SOLIDWORKS
Flow Simulation in vrste inteligentnih modelov za izvajanje
termalne analize na tiskanih vezjih in drugih elektronskih
napravah. Rezultate lahko uporabimo za optimalno delovanje
vseh komponent.
Podobno ima Electronic Cooling Module lasten nabor
inteligentnih modelov, ki omogočajo hitro in natančno
izdelavo široke palete aplikacij učinkovitega hlajenja.

“SOLIDWORKS Electrical nam omogoča, da smo bolj natančni in učinkoviti v vseh
pogledih razvoja - od načrtovanja do proizvodnje.”
— Ryan Helminen, Project Engineer, GLSV, Inc.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
S programsko opremo SOLIDWORKS Electrical 3D in SOLIDWORKS Electrical Schematics lahko uporabniki ustvarijo shematsko
elektromehansko načrtovanje znotraj ekosistema SOLIDWORKS. Ko se bodo povezali s SOLIDWORKS PCB, bodo uporabniki imeli
popolnoma integriran paket za načrtovanje mehatronike.

SOLIDWORKS ELECTRICAL PDM CONNECTOR
Ohranjanje podatkov o načrtovanju izdelka je ključnega pomena
za celovitost načrtovanja in za zagotavljanje enako visoke ravni
načrtovanja podatkovnih baz za elektrotehnične in mehanske
modele, ki jih SOLIDWORKS uporabniki pričakujejo. Izdelki
SOLIDWORKS Electrical Professional vključujejo sposobnost
tesnega vključevanja v SOLIDWORKS PDM Professional
z enakimi zmogljivostmi kot SOLIDWORKS, z brezžičnim
vmesnikom, izdelanim posebej za elektro uporabnike.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional

TIPIČNE ELEKTRIČNE REŠITVE
Tovarniška avtomatizacija
Industrijska oprema
Robotika
Medicinske naprave
Avtomobili

Da bi dosegli hiter razvoj vgrajenih električnih sistemov za
naprave in druge izdelke, uporabniki potrebujejo močan
in enostaven paket za uporabo shematskih načrtovalskih
orodij. SOLIDWORKS Electrical vam omogoča racionalizacijo
in poenostavitev najzahtevnejših projektnih nalog z nizom
enostavnih funkcij, od programabilnega logičnega krmilnika
(PLC) in priključnih sponk do navzkrižnega podajanja
informacij med kontakti - vse znotraj skupnega enotnega
okolja za upravljanje projektov.

Električne omare

Je zmogljiv in enostaven paket za uporabo, ki s sodelovanjem
shematskih načrtovalskih orodij pomaga voditi hiter razvoj
vgrajenih električnih sistemov za naprave in druge izdelke.
Vgrajena knjižnica s simboli, podatki proizvajalcev in 3D modeli
komponent podajajo skupen, večkrat uporabljen material, ki
pomaga pri optimizaciji projekta. Avtomatizirano načrtovanje
in orodje za upravljanje pomagajo izboljšati in poenostaviti
paleto utrudljivih nalog projektiranja, kot so priključne sponke
in navzkrižna podajanja informacij med kontakti.

Notranja oprema letal

SOLIDWORKS Electrical 3D
Vključite obojestransko izmenjavo podatkov iz električne
sheme v SOLIDWORKS 3D in to v realnem času. SOLIDWORKS
Electrical 3D omogoča vstavljanje električnih komponent in
uporabo naprednih SOLIDWORKS funkcij za napeljavo žic
in kablov, ki avtomatsko povežejo električne elemente v 3D
modelu. Določite optimalne dolžine žic, kablov in snopov
vodnikov, medtem ko se ohranja oblika in sinhronizacija
kosovnice med električnim in mehanskim delom.

Električne napeljave
Električna vozila
Vesoljska in obrambna tehnologija
Stikala
Komercialna vozila

Aparati
Tovornjaki in avtobusi
Vlaki
Težka oprema
Vesoljska plovila
Orožni sistemi

POVZETEK
SOLIDWORKS je enostavno pametnejši pristop. S poenotenjem vseh elektro-mehanskih disciplin v en ekosistem, SOLIDWORKS
ECAD ponuja močno prednost pri načrtovanju, inženiringu in uvajanju pametnih izdelkov.

SOLIDWORKS IOT PARTNERSKE REŠITVE

NAČRTOVANJE STVARI
Načrtovanje strojne opreme
Vgrajena programska oprema
Spletne aplikacije
Mobilne aplikacije

UPRAVLJANJE STVARI
Oblačne storitve
Transport
Poslovna vključitev
Omogočanje aplikacij

Platforma 3DEXPERIENCE® podpira naše aplikacije,
ki služijo 12 industrijam in ponuja bogat portfelj
izkušenj v industrijskih rešitvah.
Dassault Systèmes je 3DEXPERIENCE® podjetje, ki podjetjem in ljudem zagotavlja
virtualna okolja za predstavo trajnostnih inovacij. Njene svetovno vodilne rešitve
preoblikujejo način kako so izdelki načrtovani, izdelani in podprti. Povezovalne rešitve
Dassault Systèmes spodbujajo socialne inovacije in povečujejo možnosti, da virtualni
svet izboljša realni svet. Skupina prinaša vrednost več kot 220.000 strankam v
vseh industrijah v več kot 140 državah. Za več informacij obiščite www.3ds.com.
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