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Zawansowany autorouter oprogramowania Pulsonix wprowadza
użytkowników w nowy wymiar wydajności routingu automatycznego.
for on
Pulsonix
users with
fast,with
high fast,
completion
rate
routing performance
routing
performance
for Pulsonix
high completion
rate
Cechuje
się
szybkością
iusers
wysoką
wydajnością
szczególnie
przy projektowaniu gęsto upakowanych, wielowarstwowych płytek
autorouting
on
the
most
densely
packed,
multilayer
PCB
designs.
A
autorouting on the most densely packed, multilayer PCB designs. A
drukowanych. Ten efektywny autorouter zapewnia prowadzenie ścieżek
high performance
router
delivering
minimal
overall
lengths
and
via and via
high
performance
router
delivering
minimal
overall
track
lengths
o minimalnej
długości
i ilości
przelotek,
cotrack
stanowi
idealne
rozwiązanie
przy tworzeniu dużych i skomplikowanych projektów.

The Pulsonix
Advanced
Autorouter
delivers an
extra an
dimension
of auto of auto
The Pulsonix
Advanced
Autorouter
delivers
extra dimension

counts; the
Pulsonix
autorouter
provides provides
the idealthe
routing
for
counts;
the Pulsonix
autorouter
idealsolution
routing solution
for

designs.
large or complex
designs. wieloprzebiegowemu algorytmowi redukcji
large
or complex
Dzięki
nowoczesnemu,

konfliktów narzędzie jest w stanie znaleźć rozwiązanie dostosowujące
się do typowych topologii prowadzenia ścieżek. Algorytm adaptacyjny
find a routing
adapting
to the natural
of the
Adaptive
find
asolution
routing
solution
adapting
tometodę
theflow
natural
flownets.
of the
Adaptive
stanowi
jedyną,
sprawdzoną
pozwalającą
nanets.
osiągnięcie
wysokiego współczynnika efektywności w projektach nowoczesnej
routing algorithm
is the only
proven
to reach to
high
completion
routing algorithm
is the
onlyapproach
proven approach
reach
high completion
generacji. Zapewnia jakość, dającą podobne wyniki jak w projektach,
rates on rates
the
generation
of designs.The
Pulsonix
autorouter
on the modern
generation
of designs.The
Pulsonix
autorouter
w modern
których
wykorzystano
routowanie
manualne.
Jego
szybkość i
działanie odpowiadają znacznie droższym odpowiednikom. Autorouter
gives yougives
the quality
of
routing
results
frequently
associated
with
you the quality of routing results frequently associated with
Pulsonix jest zintegrowany ze środowiskiem projektowania Pulsonix
and
completion
rates normally
only
manuallymanually
routed
designs.
Plus,
speed
and completion
ratesprojektów,
normally
only
routed
designs.
speed
PCB, dzięki
czemu
niePlus,
jest
konieczne
eksportowanie
ani
importowanie jego wyników. Wystarczy jedno klikniecie by rozpocząć
associated
with autorouters
much more
expensive.
associated
with autorouters
much
more expensive.
pracę.

multipass
costbased
conflict reduction
algorithmalgorithm
to
Using a modern
Using a modern
multipass
costbased
conflict reduction
to

The Pulsonix
autorouter
is integrated
into the Pulsonix
PCB design
The Pulsonix
autorouter
is integrated
into the Pulsonix
PCB design
Funkcje:
environment,
so,
no
exporting
of
designs
or
importing
results.
Just
click Just click
environment, so, no exporting of designs or importing results.
and run. and
■ run.
Ścisła integracja ze środowiskiem projektowania Pulsonix PCB
■ ,,Gridless routing” do 256 warstw

■ Architektura oparta na kształtach
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■ Nowoczesny wieloprzebiegowy, adaptacyjny algorytm, redukujący
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