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Interactive High Speed Option

Differential Pair Routing

The advanced constraint rules allow Differential Pairs to be created
easily and quickly.The two net pairs are routed interactively from
their source using a dual path for both tracks and utilising an optional
spacing rule between them to keep separation precise. Rules can be
defined to length match pairs against other pairs.When layer swaps
are required, you can choose the via pattern to use.The interactive
editor displays the legal via pattern available and the new track exit
paths. Used in combination with the other Net Length rules, precise
control of the length of the Differential Pairs can also be created.
Once routed, inherent Differential Pair knowledge is retained so that
track 'pair' still acts as one entity, making modification less error
prone.These rules also form part of the post-layout Design Rule
Checking.

Individual length skew for each track within a differential pair can be
defined and added using the skew rules and serpentine routing tool.

Where multiple Differential Pairs are sequenced together, Pulsonix
can consider these as 'chains' and not only create a unique
identity for these, but also fully identify a path for them
from source to target so that a totally inclusive path length
is defined.This even includes a path length through series
components that have their own defined length, such is
the accuracy of Pulsonix.

Constraints Driven Design Rules

Pulsonix delivers a powerful set of constraint rules-driven interactive
High Speed design features. Conceived from the Schematic, the
design is defined by the engineer during the early logical capture
phase. All constraint rules are passed to the PCB design where they
are implemented using graphical guidance to ensure the layout is
correct first time.

www.pulsonix.com

Serpentine Routing

Serpentine Routing enables you to accurately increase the precise
length of high speed nets following your constraint rules without
introducing errors using the visual references. From within the
Serpentine Routing rules dialog, you can define additional constraint
parameters, such as the serpentine shape, minimum/maximum
amplitude, separation of each loop and the number of loop cycles to
insert.

The dynamic serpentine routing tool allows serpentines to be
created on the fly, adhering to the rules defined and with visual
references to the rule parameters and a dynamic head-up display.

Customise the Rules Spreadsheet to display rules important to you

Rules Spreadsheet

As you design, the Rules Spreadsheet browser
window dynamically displays critical tracking
along with its constraints.The display can be
fully customised to show rules of interest
currently during track editing using user-
defined filters.This information is dynamic and
updated in real time, keeping you informed at
all times.The results from the Rules
Spreadsheet can be exported to a CSV
format for further analysis or documentation.

Define serpentine rules
and skew lengths for

differential pairs

Signal Paths

Signal Paths enable you to create specific paths that require special
consideration within the design.These paths can be full or partial
direct net connectivity or they can be through series components
such as resistors, especially important for DDR routing technology.
Once defined, use the Signal Path name in any of the rules dialogs to
attach constraints rules to.They are flexible and powerful whilst easily
created.
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Interaktywne projektowanie układów High-Speed

Reguły oparte na ograniczeniach projektowych

Pulsonix dostarcza wydajny zestaw funkcji opartych na wykorzysta-
niu reguł projektowych dla interaktywnego projektowania układów
wysokiej prędkości (ang. high speed). 

Projektant rozpoczyna projekt układu od logicznej realizacji wymaga-
nych funkcji w procesie tworzenia schematu. Wszystkie ograniczenia 
projektowe są przekazywane do projektu obwodu drukowanego PCB, 
gdzie są użyte wraz ze wskazówkami graficznymi, aby już na starcie 
zapewnić poprawność projektowanego układu.

Interaktywna kontrola długości ścieżki 
serpentynowym 

Funkcja prowadzania ścieżek z interaktywną kontrolą długości po-
zwala na precyzyjne zwiększenie długości ścieżek wysokiej prędkości 
(ang. high speed nets) z zachowaniem ograniczeń projektowych bez 
wprowadzenia błędów i z wykorzystaniem odniesień wizualnych. Z po-
ziomu okna dialogowego funkcji rozprowadzania prowadzenia ścieżek 
z interaktywną kontrolą długości, można zdefiniować dodatkowe para-
metry ograniczeń projektowych takich jak kształt ścieżek, minimalną/
maksymalną amplitudę, sposób odseparowania każdej pętli, jak rów-
nież liczbę pętli do wstawienia. 

Narzędzie dynamicznego rozprowadzania ścieżek pozwala na tworze-
nie złożonych połączeń w momencie definiowania (ang. on-the-fly). 

Prowadzenie par różnicowych

Funkcja zaawansowanych reguł projektowych pozwala na łatwe i 
szybkie tworzenie ścieżek par różnicowych. Obie ścieżki są prowadzo-
ne w sposób interaktywny zapewniając separację i utrzymanie żąda-
nej wartości pomiędzy nimi. Pulsonix umożliwia zdefiniowanie reguły 
dopasowania długości względem innych par różnicowych. 
W przypadku, kiedy wymagana jest zamiana warstw, moż-
na wykorzystać szablon przelotek. Wówczas interaktywny edy-
tor pokazuje projektantowi dopuszczalne szablony przelotek, jak 
również możliwości prowadzenia tych ścieżek. Funkcja ta, wy-
korzystywana z innymi regułami dotyczącymi długości ścieżek, 
pozwala na precyzyjną kontrolę długości ścieżek różnicowych.  
Po zakończeniu procesu prowadzenia ścieżek różnicowych, informa-
cja o charakterystyce tych ścieżek jest zapamiętywana, tak aby dana 
para w dalszym ciągu była traktowana jako jeden obiekt- pozwala to na 
uniknięcie wielu błędów w przypadku kolejnych modyfikacji projektu. 
Tak zadeklarowane reguły stają się też częścią procesu sprawdzania 
reguł projektowych po wykonaniu pełnego routingu (ang. post-layout 
design  rule checking). 

 Arkusz Reguł Projektowych

W miarę postępu prac projektowych, okno  
podglądu arkusza reguł projektowych   
(ang. Rules Spreadsheet) dynamicznie pre-
zentuje krytyczne elementy projektu wraz  
z ich ograniczeniami. Prezentacja tej infor-
macji może być w pełni dostosowana przez  
użytkownika do jego wymagań za pomocą  
odpowiednich filtrów, tak aby właściwe reguły 
były prezentowane w momencie edycji danej  
ścieżki projektu. 

Informacje te uaktualniane są dynamicznie  
w czasie rzeczywistym, pozwalając na przekazywanie w sposób ciągły projektantowi odpowiednich danych. Wyniki zawarte w arkusza reguł  
projektowych mogą zostać wyeksportowane do pliku w formacie CSV dla celów dalszej analizy lub dokumentacji.

Signal Path

Signal path pozwalają na stworzenie ścieżek specyficznego rodzaju, 
które wymagają szczególnej uwagi  w procesie projektowym. Ścieżki 
te mogą mieć bezpośrednią lub częściową łączność lub mogą być 
prowadzone przez elementy szeregowe takie jak rezystory co ma 
szczególne znaczenie dla topologii routingu układów DDR.  
Po ich zdefiniowaniu należy użyć nazwy ścieżki sygnałowej w dowol-
nym oknie dialogowym reguł, aby dodać do nich wybrane restrykcje.

Taki mechanizm jest bardzo efektywny i łatwy w adaptacji, przy jed-
noczesnym zachowaniu jego dużej prostoty.  

Określanie reguł kształtu serpentyn i różnicy ich długości dla par różnicowych 
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Interactive Length Indicators

During track routing, the interactive display shows a graphical
representation of the rules by displaying dynamic shapes around the
area to be routed indicating whether the track is within the minimum
or maximum rule limits defined. Additionally, colour coded and text-
based head-up display show whether you are working within the
constraint rules.This display at the end of your cursor as well as the
Rules Spreadsheet makes high speed designing breeze in Pulsonix.

Track Length Rules

Where critical length is required, Pulsonix allows you to create rules
to cover net items using minimum and maximum parameters.These
can be defined over the total track length or a maximum pin to pin
track length. As is the flexibility of the rules, you can add rules to
cover all rules for the same net items.

Using the Track Length Factor rules dialog, define a rule for specific
nets or track paths where a defined signal must 'arrive' at a target
point earlier or later than other defined signals.

Track Length Matching

Where length matching is required across groups or collections of
net items, powerful rules can be set up to accommodate this. Rules
can be set for all net items and net attribute values within the design.
This means even nets with dissimilar names can be effectively
grouped or categorised with the same rule applied to them.

Where the max length difference requires a design change, within
the Rules Spreadsheet, a net based item can be defined as the
override length matched target where this then becomes the new
'match' target.This provides you with total flexibility to achieve the
design required.

Pin Package Rules

Add extra length to a pin or package where critical length is
particularly an issue.The 'internals' length delays of a package can be
determined from the manufacturers datasheet.

Layer Change Length

Where a change of layer is critical
in terms of a via length through
the board, a layer change
length rule can be created to
add the layer span thickness
to the overall track length.
This is considered and
reported in all aspects of the
design when editing and
reporting the track length.

Parallel Segment Rules

Parallel segment rules can be created where net spacing and length is
important to reduce crosstalk.The rules can be created for any net-
based item for the same layer or adjacent layers. Different rules can
be defined for the same net item either on the same and/or adjacent
layers.

Necked Length Rule

The necked length rule allows you to define a rule for use where the
length of the track necking over a distance must fall within minimum
and maximum ranges. As well as the actual necked length, the
maximum necked width can also be defined. A post-design check
ensures the track thickness hasn't been overridden under the critical
defined value.

A ‘head-up’ display shows you colour-
coded rules as the design is edited

and the track lengths change

Easily create layer change rules displayed
using a graphical representation 

Create powerful rules with to
accurately define your signal paths

Rules details enable precise
control of net-based items

Interaktywne projektowanie układów High-Speed

Poszczególne przesunięcia długości ścieżek w parze różnicowej 
mogą zostać zdefiniowane poprzez reguły przesunięć (ang. skew ru-
les) oraz w narzędziu rozprowadzania ścieżek z interaktywną kontrolą 
długości. W przypadku, kiedy wiele par różnicowych prowadzonych 
jest w sekwencji, Pulsonix może potraktować je jako łańcuchy (ang. 
Chains) połączeń i nie tylko stworzyć dla nich unikalną identyfika-
cję, ale także zidentyfikować pełną ścieżkę od początku połączenia 
do jego końca, tak aby zdefiniować całkowitą długość takiej ścieżki 
złożonej ze wszystkich jej elementów składowych. Ten proces może 
również dotyczyć ścieżek prowadzonych przez elementy szeregowe, 
które posiadają swoją własną długość, pozwala to na bardzo precyzyj-
ne wyliczenie długości  ścieżki w narzędziu Pulsonix.

Interaktywne wskaźniki długości 

FPodczas prowadzenia ścieżek, interaktywny wyświetlacz przed-
stawia grafikę reprezentującą zgodność z wcześniej wpro-
wadzonymi regułami projektowymi. Dynamicznie zmieniają-
cy się kształt wskazuje czy ścieżka znajduje się optymalnie 
między wyznaczonymi wartościami maksymalnymi i minimalnymi.  
Dodatkowo, wyświe-
tlane jest pole informa-
cyjne z odpowiednio 
prezentowanymi dany-
mi dotyczącymi speł-
nienia reguł projek-
towych dla aktualnie 
prowadzonej ścieżki. 
Dane są w postaci tek-
stowej wraz z koloro-
wymi podświetleniami.   
Obie funkcje wy-
mienione powyżej: 
pole informacyjne 
dostępne na końcu 
kursora, jak również arkusz reguł projektowych powodu-
ją, ze projektowanie obwodów drukowanych „high speed”  
w Pulsonix staje się bardzo łatwe.

Zmiana warstw a długość połączeń

Tam, gdzie zmiana warstwy PCB ma znaczenie krytyczne ze wzglę-
du na długość przelotek, możliwe jest utworzenie odpowiedniej reguły 
projektowej dotyczącej zmiany długości połączenia przy zmianie war-
stwy. Restrykcja ta brana jest pod uwagę we wszystkich aspektach 
projektu, w których następuje edycja i  dokumentowanie długości 
ścieżki. 

Reguły długości ścieżek 

Tam, gdzie optymalizacja długości ścieżek jest wymagana, na-
rzędzia Pulsonix pozawalają na zdefiniowanie odpowiednich re-
guł ograniczeń projektowych dla minimalnych i maksymalnych 
parametrów ścieżki. Te wskaźniki mogą być definiowane dla cał-
kowitej długości ścieżki albo dla maksymalnej długości połącze-
nia pomiędzy wybranymi wyprowadzeniami. Reguły projektowe 
mogą być łączone i dodawane dla tego samego typu ścieżek.  
Stosując funkcje Track Length Factor w polu dialogowym reguł pro-
jektowania, można zdefiniować reguły projektowe dla poszczególnych 
sieci lub ścieżek, tak aby wybrany sygnał mógł   „dotrzeć” do celu 
szybciej lub później niż inny wybrany sygnał.

Pole informacyjne przedstawia reguły projektowe w postaci tekstowej i kolory-
stycznej dla aktualnie edytowanej ścieżki, włącznie ze zmianą długości ścieżki.

Reguły projektowe pozwalają na precyzyjną kontrolę długości ścieżek projektu.

Tworzenie efektywnych reguł projektowych w celu precyzyjnej deklaracji 
ścieżek sygnałowych 
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Dopasowywanie długości ścieżek

Efektywne reguły projektowe mogą być zdefiniowane dla grup lub klas 
połączeń tam, gdzie wymagane jest wyrównywanie długości ścieżek w 
projekcie. Reguły te mogą zostać ustalone dla wszystkich połączeń i 
wartości atrybutów połączeń w danym projekcie. Oznacza to również, 
że nawet połączenia posiadające różne nazwy mogą zostać efektyw-
nie pogrupowane albo podzielone według tych samych reguł, które są 
do nich zastosowane. 

W przypadku, gdy przekroczona zostaje dopuszczalna różnica dłu-
gości ścieżek ( co wymaga zmian w projekcie) w arkuszu reguł pro-
jektowych zdefiniowana może być nowa pozycja dotycząca długości 
ścieżek, która będzie odtąd traktowana jako nowy cel projektowy dla 
uzgadniania długości ścieżek. To pozwala na pełne wykorzystanie do-
stępnych możliwości w celu osiągnięcia  wymaganych założeń pro-
jektowych. 

Reguły dla wyprowadzeń obudowy 

Tam, gdzie dopasowanie długości połączeń ma zasadnicze znacze-
nie, reguły pozwalają na dodanie dodatkowej długości korygującej dla 
danego wyprowadzenia albo dla połączenia w obudowie. Długości wy-
prowadzeń w obudowie mogą być wyznaczone na podstawie danych 
technicznych producenta. 

Przewężenie ścieżek

Reguła przewężenia ścieżek pozwala na zdefiniowanie długości tego 
przewężenia oraz jego maksymalnej i minimalnej wartości, możliwa 
jest również deklaracja jego maksymalnej szerokości. Kontrola post-
-design daje gwarancję, że grubość ścieżki nie przekroczyła określo-
nej wartości krytycznej. 

Reguły dla segmentów równoległych 

Reguły ograniczeń projektowych mogą zostać stworzone dla segmen-
tów równoległych, dla których odległość pomiędzy ścieżkami i ich dłu-
gość ma wpływ na redukcję przesłuchów pomiędzy ścieżkami. Takie 
reguły mogą być zdefiniowane dla każdej grupy ścieżek położonych 
na jednej warstwie lub na sąsiednich. Reguły te mogą się różnić od 
siebie dla ścieżek położonych na tej samej warstwie lub na warstwach 
przylegających do siebie (sąsiednich). 
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Reguły dla podsieci 

Reguły dla podsieci (ang. Sub nets) pozwalają zdefiniować takie frag-
menty sieci, dla których wymagane są określone sekwencje prowa-
dzenia ścieżek. 
Sub Net to grupa pinów, które są częścią większej sieci.   
Definiując podsieć, można zastosować reguły do padów i połączeń  
między nimi.  Zasady sekwencjonowania można łatwo utworzyć   
w oknie dialogowym podsieci na zasadzie ,,wskaż na liście i kliknij”. 
Reguły raz zdefiniowane  będą  wykorzystane w czasie prowadzenia  
ścieżek i mogą być następnie sprawdzane w procesie weryfikacji reguł 
projektowych dla produkcji obwodu PCB. 

Zestawienie najważniejszych funkcji i reguł 
projektowania: 

■ Płatny moduł ściśle zintegrowany z Pulsonix PCB Layout Design
■ Łatwe zarządzanie ograniczeniami projektowymi
■ Definiowanie i prowadzenie par różnicowych
■ Szablony przelotek dla par różnicowych
■ Deklarowanie reguły różnicy w długości par różnicowych
■ Dynamiczne, graficzne pola informacyjne
■ Graficzna prezentacja wskaźników długości ścieżek
■ Reguły projektowe dla optymalizacji długości ścieżek
■ Reguły projektowe dla podsieci
■ Automatyczne i dynamiczne prowadzenie ścieżek serpentynowych
■ Reguły prowadzenia ścieżek równoległych
■ Reguły prowadzenia przewężeń ścieżek
■ Reguły wyrównywania długości ścieżek
■ Reguły dopasowania długości ścieżek
■ Tworzenie spirali z wykorzystaniem efektywnych reguł
■ Tworzenie zwojów o kształcie okrężnym lub kwadratowym
■ Ścieżki o kwadratowym zakończeniu
■ Ścieżki o określonych załamaniach dla projektów wysokiej  
   częstotliwości

Funkcje dla projektów wysokiej częstotliwości / 
częstotliwości radiowej

Moduł “High Speed” zawiera również funkcje do projektowania ukła-
dów wysokiej częstotliwość, m. in. zaawansowaną funkcję tworzenia 
spiralnych powierzchni miedzi, ścieżek i kształtów. Mogą być one sto-
sowane na warstwach elektrycznych lub nieelektrycznych zgodnie  
z wymaganiami projektowymi.Takie obiekty, zaprojektowane jako 
ścieżki lub pola miedzi, mogą zostać połączone ze ścieżkami sy-
gnałowymi. Jest także możliwe pełne sprawdzenie reguł projekto-
wych dla tego typu obiektów, które to obiekty mogą być powiązane 
z polami lutowniczymi lub przelotkami w ramach footprintu i  wyko-
rzystane ponownie w innych projektach. projektowych dla produkcji 
obwodu PCB. 

Złożone spirale (zwoje) mogą także być użyte do tworzenia ele-
mentów takich jak transformatory planarne dla zastosowań  
w technologiach wielowarstwowych i dla elementów wbudowanych  
(zagrzebanych).

W środowisku projektowym Pulsonix dla układów wysokiej 
częstotliwości i częstotliwości radiowej znajdują się najważ-
niejsze funkcje umożliwiające tworzenie ścieżek zakończo-
nych kwadratowo oraz definiowanie kąta fazowania ( ścięcia).  
Obie te funkcje mogą być parametryzowane w oknie dialogowym RF 
Track Rules, w którym definiowany jest obiekt ścieżki i jego charakte-
rystyka.Załamania ścieżek pozwalają na wprowadzenie zewnętrznych 
załamań pod kątem 45°, przy jednoczesnym zachowaniu 90° kąta za-
łamania wewnętrznego, co stanowi doskonałe rozwiązanie dla obwo-
dów RF. Te dodatkowe opcje są dostępne obok tradycyjnych zakrzy-
wionych lub zaokrąglonych narożników ścieżek.

Reguły projektowe dla połączeń rozgałęzionych po-
zwalają na stworzenie precyzyjnych połączeń pomię-
dzy pinami.

Załamania ścieżek pozwalają na wprowadzenie ze-
wnętrznych załamań pod kątem 450, przy jednocze-
snym zachowaniu 900 kąta załamania wewnętrznego.

Ścieżki zakończone kwadratowo posiadają precyzyj-
ne zakończenia tam, gdzie wymagane jest otwarte 
kwadratowe zakończenie (,,open-ended”) 

Definiowanie zwojów dla transformatorów 
planarnych rozmieszczonych na wielu 
warstwach obwodu drukowanego 


