
FLEX-RIGID PCB DESIGN MET ALTIUM DESIGNER 
 

 

Altium Designer’s unieke native 3D PCB engine is de perfecte keus voor het ontwerp 

van flexibele PCB’s. Door het design volledig in 3D te modelleren, wordt de 

productiviteit vergroot en wordt de kans op fouten tijdens productie verkleind. 
 

HET GEBRUIK VAN MEERDERE LAYER STACKS 
 

 

 

 

Het ontwerpen van “flex” of “rigid flex” PCB’s vormt 

een flinke uitdaging voor elektronische en 

mechanische ontwerpteams. Traditioneel worden 

PCB’s in elektronische ontwerptools gemodelleerd 

als 2-dimensionale objecten in het platte vlak. Bij 

complexe 3D flex ontwerpen, moeten elektronische 

ontwerpers vaak ondersteuning vragen van 

mechanische ontwerpers. 
 

Door toepassing van meerdere layer stacks in één 

PCB ontwerp, is Altium Designer in staat om een 

typisch flex/flex-rigid design volledig te modelleren. 

Dit is mogelijk door een master layer stack te 

definiëren. Deze master layer stack bevat alle 

mogelijk lagen die voorkomen in het ontwerp. Door 

middel van sub-sets uit de master layers stack, 

wordt het gebruik van mederee layer stacks 

mogelijk.  

 

In de nieuwe Altium Designer’s Board Planning 

mode, kunnen de verschillende layer stacks worden 

toegekend aan verschillende  flexibele en starre 

(rigid) gebieden op de PCB. Het definiëren van deze 

gebieden gebeurt door middel van “split lines” op 

een simpele en eenduidige wijze en kan eenvoudig 

worden aangepast. 



 

 
 
 
3D CLEARANCE CHECKING 
 

 

 

 
 
 
 
 
HET BUIGPROCES WEERGEVEN IN EEN VIDEO 
 

 

 

Naast het gebruik van split lines worden ook 

“bending lines” aangebracht. Door middel van 

bending lines wordt aangegeven over welke afstand 

gebogen moet worden en wat de buigradius is. Als 

het design meerdere bending lines bevat, kan de 

volgorde van het buigen worden vastgelegd. 

Doordat de buigingen geanimeerd kunnen worden 

weergegeven, wordt het assemblage proces veel 

betrouwbaarder. 

 

Om er zeker van te zijn dat het ontwerp past in de 

behuizing, is een volledige 3D “clearance check” 

nodig. Voor flex-rigid ontwerpen waarbij gebieden 

om elke hoek gebogen moeten kunnen worden, 

wordt clearance checking natuurlijk steeds lastiger. 

Met Altium Designer worden mogelijke clearance 

problemen real-time gevonden: Voor, tijdens en na 

het buigen van de PCB. Elektronische ontwerpers 

hoeven niet meer hun designs te laten controleren 

in mechanische ontwerptools. Een geweldige 

besparing in tijd en handelingen. 

 

Bij ieder project waarbij onderdelen moeten worden 

samengesteld, is het belangrijk dat de resultaten 

gedetailleerd en duidelijk moeten worden 

gedocumenteerd. 

Naast de weergave in PDF, kunnen ook 3D video 

animaties worden gemaakt, waarin wordt getoond 

hoe het gehele buigproces plaatsvindt. 

 


