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Dažas programmas Word funkcijas nevar apskatīt Google dokumenti un, ja veiksit izmaiņas, tās tiks dati ir datiausudiņa informācija Bezmaksas skatītāja programmatūru dažādiem CAD rīkiem var lejupielādēt zemāk esošajās saitēs. Ja jums ir problēmas ar lejupielādi vai saite vairs nedarbojas, lūdzu,
sazinieties ar mums. Datu bāzes skatīšanās programmatūra Allegro PCB Editor, Allegro PCB SI, un Allegro IC pakete risinājumus. Ietver rekvizītu un elementu vaicājumu, izmērīt attālumu, atrast, atskaites un daudz ko citu. Download - v16.6 Download - v17.2 GC-Preview ir spēcīgs bezmaksas Gerber
skatītājs, ko rada GraphiCode. GC-Prevue skan visas kopējās CAD radītās elektroniskās ražošanas izejas, tostarp Gerber, Barco DPF, Excellon, Sieb un Meyer, HPGL un HPGL2. Download - 32bit Download - 64bit eDrawings Free Viewer ļauj jums apskatīt, drukāt un pārskatīt visu veidu dzimtā
SolidWorks® daļas, montāžas un zīmējumi, kā arī DWG &amp; DXF failus. Download OrCAD Trial nodrošina pilnu versiju jaunāko izdevums OrCAD elektroniskās dizaina programmatūras risinājumus bez maksas uz ierobežotu laiku, ieskaitot OrCAD Capture CIS, OrCAD Pspice Designer, OrCAD PCB
Designer Professional, OrCAD Sigrity ERC, un vairāk. Download OrCAD Free Trial tagad ir pilns novērtējums visiem OrCAD instrumenti bez funkcionalitātes ierobežojumiem. Vai jums ir jautājumi par OrCAD free Trial? Sazinieties ar savu vietējo OrCAD Channel Partners OrCAD / Allegro Free Physical
Viewer Cadence® OrCAD®/ Allegro® FREE Physical Viewer ir bezmaksas lejupielāde, kas ļauj jums apskatīt un izdarīt datu bāzes no OrCAD PCB Editor, Allegro PCB Editor, Allegro Package Designer, un Allegro PCB SI tehnoloģiju. Ja jūs izmantojat jaunas funkcijas no OrCAD / Allegro platformas 17,2
release, jums ir nepieciešams lejupielādēt jaunāko OrCAD / Allegro FREE Physical Viewer 17,2 Download jūsu BEZMAKSAS Fiziskā Viewer šodien: Download OrCAD / Allegro / SIP / MCM FREE Physical Viewers 17,2 - 24MB Reading modeļus versijas 16.x un 17.2. Nepieciešama Operētājsistēma
Windows 64bit OS 7 vai jaunāka versija. Download OrCAD / Allegro / SIP / MCM FREE Fiziskie skatītāji 16.6 - 17MB Lasīšanas modelis versija 15.x līdz 16.6. Nepieciešama Windows OS Download OrCAD/ Allegro FREE Physical Viewer 15.x - 8MB nolasa modeļi versijas 14.x, 15.0, 15.1 15.2, 15.5,
15.5.1 un 15.7; darbojas uz Windows 2000 un Windows XP tikai OrCAD / Allegro Starter Library OrCAD® / Allegro® Starter Bibliotēka 1,0 ir bezmaksas bibliotēka, kas ietver OrCAD Capture shematisks, Allegro Design Entry HDL un Allegro Design Entry CIS simboli kopā ar OrCAD / Allegro PCB Editor
pēdas un nepieciešamos komponentu funkcijas. Tā ir paredzēta jauniem klientiem, kuri novērtē vai īsteno Cadence PCB plūsmu vai vēlas veidot pilnībā saderīgu bibliotēku lietošanai ar PCB projektēšanas rīku OrCAD/Allegro ģimeni. Dokumentēts OrCAD/Allegro Starter Library satura katalogs, kā arī
bibliotēkas izstrādē izmantoto paraugu specifikācijas ir pieejamas Adobe .pdf formātā. The OrCAD/Allegro Bibliotēka tiek nodrošināta kā zipped arhīvs, kas ietver: OrCAD / Allegro Allegro Bibliotēkas instalācija README OrCAD/Allegro Starter Library Catalogue OrCAD/Allegro Schematic Symbol - Sample
Specification OrCAD/Allegro PCB Editor Print - Sample Specification OrCAD/Allegro Starter / Evaluation Library Download - OrCAD/Allegro Starter Library Package OrCAD PSpice Schematics Installer General Development and Support for OrCADSpice P® schematics Product has been discontinued.
Tomēr mēs turpināsim izplatīt PSpice shēmas kā lejupielādēt kā līdzekli, lai mūsu klientiem, kuri vēlas turpināt to izmantot. (Piezīme: shēmas var palaist tikai 32 bitu operētājsistēmās; Windows 7 un vecākas versijas). Jums ir ļoti ieteicams, lai apmierinātu jūsu simulācijas ķēdes ievades vajadzībām ar
OrCAD Capture. Lai iegūtu informāciju par pārcelšanos uz OrCAD Capture, sazinieties ar vietējo Cadence kanāla partneri. Download PSpice Schematics Executable ver 16.6 Download PSpice Schematics Executable ver 16.5 Download PSpice Schematics Executable ver 16.3 Download PSpice
Schematics Executable ver 16.2 Download PSpice Schematics Executable Ver 16.3 Download PSpice Schematics Executable ver 16.3 Download PSpice Schematics Executable ver 16.3 Download PSpice Schematics Executable ver 16.2 Download PSpice Schematics Executable ver 16.3 Download
PSpice Schematics Executable ver 16.3 Download PSpice Schematics Executable Ver 16.3 Download PSpice Schematics Executable Var jūs izmantojat ver 16.0 Lejupielādēt PSpice shēmas izpildāmo ver 15.7 CIS admin rīks OrCAD CIS Ja Jūsu OrCAD Capture CIS dizaineri darbojas vairāku lietotāju
tīkla vidē, jūs varat izmantot NVS funkcionalitāti vieglāku pārvaldību jūsu komandas daļu un nospiedumu bibliotēkas un failus, kurus var pārlūkot. Bibliotēku un failu novietošana noteiktā atrašanās vietā liek visiem inženieriem izgūt informāciju no centrālā avota. Tas ne tikai veicina datu integritāti, jo visi
lietotāji saņem daļu informācijas no kopīga avota, bet arī atvieglo bibliotēku administrēšanas slogu. Download FREE CIS Admin Tool ver 10.x Download FREE CIS Admin Tool ver 16.2 OrCAD - Viewlogic Translator Jūs varat izmantot OrCAD ViewReader konvertēt Viewlogic ViewDraw modeļus OrCAD
Capture versijas 7.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.2.1, 10.X un 15.7. Ja esat OrCAD Capture 9.2 lietotājs, neaizmirstiet to izdarīt: atlasiet opciju OrCAD Capture v9.10 pirmajā instalācijas dialoglodziņā. ViewReader ir tas pats 9.1. laidienam, 9.2, 9.2.1, 10.X un 15.7 Neinstalējiet ViewReader Savā OrCAD Capture
direktorijā. ViewReader satur failus, kas pārrakstīs failus, jums ir nepieciešams, lai izmantotu OrCAD Capture Download FREE OrCAD - Viewlogic Translator Piezīme: Visi OrCAD® downloads nepieciešama derīga e-pasta adresi. Produktu lejupielādes ir pieejamas bez maksas visiem OrCAD klientiem.
Dažos gadījumos jums tiks lūgts aizpildīt īsu veidlapu. Zemāk esošās saites novirzīs uz OrCAD cadence.com. Labi, tagad pieņemsim darīt to pašu ar STEP failu no Artwork. Es domāju, ka es esmu sāk saprast, kāpēc tas ir 100X lielāks nekā Allegro STEP failu. Pēc gaidīšanas diezgan, bet SolidWorks
sagremot šo lielisko STEP failu mēs redzam: Izskatās diezgan līdzīgs tam, ko mēs sākotnēji redzēja ar Allegro STEP. So let's rakt nedaudz dziļāk, izslēdzot visas dielektriskās ģeometrijas un tikai pārbaudot diriģentiem. ir pilnīgi atšķirīgs no tā, ko mēs redzējām nāk. Allegro. Mums visiem ir iekšējie slāņi,
un mums visiem ir vian kā cieto ķermeņiem. Tagad ir jēga, kāpēc STEP fails bija tik daudz lielāks. Let's get labāk apskatīt caur ģeometriju. Man ir izslēgts visi diriģents slāņi, izņemot grunts un visas vias izņemot tos, kas darbojas no apakšas uz augšu. Ņemiet vērā, ka vias ir viens garš cilindrs ar sešām
pusēm. Arī paziņojums, ka, ja viens caur iet caur diriģents slānis ir atbilstošs caurums, lai novērstu jebkādus traucējumus, kas varētu ceļojums līdz networm. Man ir ieslēgts virsējo slāni un viens no iekšējiem slāņiem tikai, lai dotu atšķirīgu izskatu. Ja es izslēdziet caur ģeometriju, jūs varat redzēt caurumus
diriģents ģeometrijas, kur vias iet cauri skaidrāk. Lai novērstu iekšējās gaisa spraugas PCB krāsns, mēs veidojam dielektriskās ģeometrijas no diviem atsevišķiem avotiem. Starp vadiem valde ir diezgan taisni uz priekšu. Bet par katru diriģents slānis mums ir radīt aizpildīt dielektrisko, veicot būla darbību
starp diriģents ģeometriju katram slānim un valdes kontūru. Ja jūsu nodoms ir darīt kādu 3D FEA simulāciju vai analīzi par savu PCB, tad tieši STEP produkciju no Cadence Allegro nav izmantojami - jums ir labāk, izmantojot mākslas darbu 3Di nosūcējs un pārveidojot uz STEP, lai iegūtu modeli, kas ir
optimizēta FEAs simulators. Cadence® Allegro®/OrCAD® FREE Physical Viewer ir bezmaksas lejupielāde, kas ļauj jums apskatīt un izdarīt datu bāzes no Allegro PCB Editor, OrCAD PCB Editor, Allegro Package Designer un Allegro PCB SI tehnoloģiju. Ja jūs izmantojat jaunas funkcijas no Allegro /
OrCAD platformas 17,4 release, jums ir nepieciešams lejupielādēt jaunāko Allegro / OrCAD FREE Physical Viewer 17,4. Lejupielādēt bezmaksas fiziskā skatītājs šodien Allegro / OrCAD FREE Manufacturing Dokumentācija Viewer Cadence Allegro / OrCAD FREE Manufacturing Documentation Viewer ir
bezmaksas lejupielāde, kas ļauj jums apskatīt dokumentāciju, ko rada Allegro PCB Manufacturing variants, OrCAD Dokumentācijas redaktors, un OrCAD Panel Editor. Allegro / OrCAD Starter Library Cadence Allegro / OrCAD Starter Library 1,0 ir bezmaksas bibliotēka, kas ietver Allegro Design Entry
HDL, Allegro Design Entry CIS, un OrCAD Capture shematisks simboli kopā ar Allegro / OrCAD PCB Editor pēdas un nepieciešamās sastāvdaļas funkcijas. Tā ir paredzēta jauniem klientiem, kuri novērtē vai ievieš Cadence PCB plūsmu vai vēlas veidot pilnībā saderīgu bibliotēku lietošanai ar PCB
projektēšanas rīku Allegro vai OrCAD ģimeni. Adobe formātā ir pieejams dokumentēts allegro/orcad starter bibliotēkas satura katalogs, kā arī bibliotēkas izstrādē izmantoto .pdf specifikācijas. Šis starteris vai bāzlīnijas bibliotēka tiek nodrošināta bez maksas lietošanai ar Allegro Design Entry HDL, OrCAD
Capture, Allegro Design Entry CIS un Allegro / OrCAD PCB Editor. To var izmantot no lodziņa vai kā veidni, no kuras var izveidot pielāgotas daļas. Bibliotēka tiek nodrošināta par zippad zippad uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas. Allegro PCB SI šķērsgriezuma bibliotēkas paplašinājums Cadence
Allegro PCB SI šķērsgriezuma bibliotēkas paplašinājums ir bezmaksas lejupielāde, kas paplašina šķērsgriezumu bibliotēku, kas pieejama laidiena datu nesējos. Ar šo bibliotēkas paplašinājumu 2D pilna viļņa lauka risinātāju lietotājiem būs piekļuve palielinātam iepriekš atrisināto šķērsgriezumu skaitam,
kas paātrinās laiku risinājumiem, izmantojot Allegro Signal Integrity (SI) produktus. Šī uz algoritmiem balstītā integrētā modeļu bibliotēka (ABIML) nodrošina risinājumus posmu šķērsošanai, izmantojot daudzstāvju nepilnību algoritmus, un ievērojami palielina iespējamību, ka PCB un paku dizainparaumos
varētu izmantot šķērsgriezuma atbilstību, ko Allegro SI rīki var izmantot, lai saīsinātu laiku līdz pilna viļņa divviļsatus modelim, ko var izmantot SI simulācijā. Allegro PCB SI Šķērsgriezuma bibliotēka Extension 16,3 - (388MB) (388MB)
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