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Interactive High Speed Option
Interactive High Speed Option

Reguły oparte na ograniczeniach projektowych

Signal Path

Pulsonix dostarcza wydajny zestaw funkcji opartych na wykorzystaniu reguł projektowych dla interaktywnego projektowania układów
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Poszczególne przesunięcia długości ścieżek w parze różnicowej
mogą zostać zdefiniowane poprzez reguły przesunięć (ang. skew rules) oraz w narzędziu rozprowadzania ścieżek z interaktywną kontrolą
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Interaktywne wskaźniki długości

Layer Change Length

A ‘head-up’ display shows you colourcoded rules as the design is edited
and the track lengths change
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Pole informacyjne przedstawia reguły projektowe w postaci tekstowej i kolorystycznej dla aktualnie edytowanej ścieżki, włącznie ze zmianą długości ścieżki.
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Where the max length difference requires a design change, within
the Rules Spreadsheet, a net based item can be defined as the
Zmiana
a długość
połączeń
override
length warstw
matched target
where this
then becomes the new
'match' target.This provides you with total flexibility to achieve the
Tam, gdzie zmiana warstwy PCB ma znaczenie krytyczne ze względesign
required.
du na długość przelotek, możliwe jest utworzenie odpowiedniej reguły
projektowej dotyczącej zmiany długości połączenia przy zmianie warstwy. Restrykcja ta brana jest pod uwagę we wszystkich aspektach
projektu, w których następuje edycja i dokumentowanie długości
ścieżki.

Tam, gdzie optymalizacja długości ścieżek jest wymagana, narzędzia Pulsonix pozawalają na zdefiniowanie odpowiednich reguł ograniczeń projektowych dla minimalnych i maksymalnych
parametrów ścieżki. Te wskaźniki mogą być definiowane dla całkowitej długości ścieżki albo dla maksymalnej długości połączenia pomiędzy wybranymi wyprowadzeniami. Reguły projektowe
mogą być łączone i dodawane dla tego samego typu ścieżek.
Stosując funkcje Track Length Factor w polu dialogowym reguł projektowania, można zdefiniować reguły projektowe dla poszczególnych
sieci lub ścieżek, tak aby wybrany sygnał mógł „dotrzeć” do celu
szybciej lub później niż inny wybrany sygnał.
Rules details enable precise
control of net-based items

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 netbased 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.

Create powerful rules with to
accurately define your signal paths

Necked Length Rule
The necked length rule allows you to define a rule for use where the
Tworzenie efektywnych reguł projektowych w celu precyzyjnej deklaracji
length of ścieżek
the track
necking over a distance must fall within minimum
sygnałowych
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.
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Dopasowywanie długości ścieżek

Reguły dla wyprowadzeń obudowy

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 efektywnie pogrupowane albo podzielone według tych samych reguł, które są
do nich zastosowane.

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

W przypadku, gdy przekroczona zostaje dopuszczalna różnica długości ścieżek ( co wymaga zmian w projekcie) w arkuszu reguł projektowych 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 dostępnych możliwości w celu osiągnięcia wymaganych założeń projektowych.

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 określonej wartości krytycznej.

Reguły dla segmentów równoległych
Reguły ograniczeń projektowych mogą zostać stworzone dla segmentów równoległych, dla których odległość pomiędzy ścieżkami i ich długość 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 fragmenty sieci, dla których wymagane są określone sekwencje prowadzenia 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.

Reguły projektowe dla połączeń rozgałęzionych pozwalają na stworzenie precyzyjnych połączeń pomiędzy pinami.

Funkcje dla projektów wysokiej częstotliwości /
częstotliwości radiowej
Moduł “High Speed” zawiera również funkcje do projektowania układów wysokiej częstotliwość, m. in. zaawansowaną funkcję tworzenia
spiralnych powierzchni miedzi, ścieżek i kształtów. Mogą być one stosowane na warstwach elektrycznych lub nieelektrycznych zgodnie
z wymaganiami projektowymi.Takie obiekty, zaprojektowane jako
ścieżki lub pola miedzi, mogą zostać połączone ze ścieżkami sygnałowymi. Jest także możliwe pełne sprawdzenie reguł projektowych dla tego typu obiektów, które to obiekty mogą być powiązane
z polami lutowniczymi lub przelotkami w ramach footprintu i wykorzystane ponownie w innych projektach. projektowych dla produkcji
obwodu PCB.
Złożone spirale (zwoje) mogą także być użyte do tworzenia elementów takich jak transformatory planarne dla zastosowań
w technologiach wielowarstwowych i dla elementów wbudowanych
(zagrzebanych).

Załamania ścieżek pozwalają na wprowadzenie zewnętrznych załamań pod kątem 450, przy jednoczesnym zachowaniu 900 kąta załamania wewnętrznego.

W środowisku projektowym Pulsonix dla układów wysokiej
częstotliwości i częstotliwości radiowej znajdują się najważniejsze funkcje umożliwiające tworzenie ścieżek zakończonych 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 charakterystyka.Załamania ścieżek pozwalają na wprowadzenie zewnętrznych
załamań pod kątem 45°, przy jednoczesnym zachowaniu 90° kąta załamania wewnętrznego, co stanowi doskonałe rozwiązanie dla obwodów RF. Te dodatkowe opcje są dostępne obok tradycyjnych zakrzywionych lub zaokrąglonych narożników ścieżek.

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

Zestawienie najważniejszych funkcji i reguł
projektowania:

Definiowanie zwojów dla transformatorów
planarnych rozmieszczonych na wielu
warstwach obwodu drukowanego

■ 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
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