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Potężny algorytm adaptacyjny

Zawansowany autorouter oprogramowania Pulsonix wprowadza 
użytkowników w nowy wymiar wydajności routingu automatycznego. 
Cechuje się on szybkością i wysoką wydajnością szczególnie 
przy projektowaniu gęsto upakowanych, wielowarstwowych płytek 
drukowanych. Ten efektywny autorouter zapewnia prowadzenie ścieżek 
o minimalnej długości i ilości przelotek, co stanowi idealne rozwiązanie 
przy tworzeniu dużych i skomplikowanych projektów.

Dzięki nowoczesnemu, wieloprzebiegowemu algorytmowi redukcji 
konfliktów narzędzie jest w stanie znaleźć rozwiązanie dostosowujące 
się do typowych topologii prowadzenia ścieżek. Algorytm adaptacyjny 
stanowi jedyną, sprawdzoną metodę pozwalającą na osiągnięcie 
wysokiego współczynnika efektywności w projektach nowoczesnej 
generacji. Zapewnia jakość, dającą podobne wyniki jak w projektach, 
w których wykorzystano routowanie manualne. Jego szybkość i 
działanie odpowiadają znacznie droższym odpowiednikom. Autorouter 
Pulsonix jest zintegrowany ze środowiskiem projektowania Pulsonix 
PCB, dzięki czemu nie jest konieczne eksportowanie projektów, ani 
importowanie jego wyników. Wystarczy jedno klikniecie by rozpocząć 
pracę.

Funkcje:

■ Ścisła integracja ze środowiskiem projektowania Pulsonix PCB
■ ,,Gridless routing” do 256 warstw
■  Architektura oparta na kształtach
■ Nowoczesny wieloprzebiegowy, adaptacyjny algorytm, redukujący

konflikty, oparty na czynnikach kosztowych 
■ Wydajne, szybkie i inteligentne działanie oraz wysoki stopień

skuteczności routowania
■ Nieograniczona liczba warstw zasilania ,,Power Plane”
■ Prowadzenie ścieżek wg. klasy sieci, całego projektu lub wybranych 

sieci / komponentów
■ Rozmiar przelotek dopasowany do klasy sieci 
■ SMD fanouts 
■ Umiejscawianie komponentów SMD po obu stronach płytki
■ Wspieracie technologii komponentów wbudowanych (zagrzebanych)
■ Topologia routowania pamięci 
■ Obsługa dzielonych (split) / pełnych (full) płaszczyzn miedzi
■ Obsługa predefiniowanych wzorów wyprowadzeń
■ Możliwość personalizacji czynników kosztowych 
■ Optymalizacja porządkowania ścieżek
■ Uruchamianie istniejących plików strategii routowania 
■ Produkt dostępny w czterech wariantach

Powerful Adaptive Routing Algorithm
The Pulsonix Advanced Autorouter delivers an extra dimension of auto

routing performance for Pulsonix users with fast, high completion rate

autorouting on the most densely packed, multilayer PCB designs. A

high performance router delivering minimal overall track lengths and via

counts; the Pulsonix autorouter provides the ideal routing solution for

large or complex designs.

Using a modern multipass costbased conflict reduction algorithm to

find a routing solution adapting to the natural flow of the nets. Adaptive

routing algorithm is the only proven approach to reach high completion

rates on the modern generation of designs.The Pulsonix autorouter

gives you the quality of routing results frequently associated with

manually routed designs. Plus, speed and completion rates normally only

associated with autorouters much more expensive.

The Pulsonix autorouter is integrated into the Pulsonix PCB design

environment, so, no exporting of designs or importing results. Just click

and run.

Pulsonix
20 Miller Court, Severn Drive,Tewkesbury, Glos, GL20 8DN, UK

Tel: +44 (0) 1684 269 551 Email: info@pulsonix.com Web: www.pulsonix.com

Copyright (C) WestDev Ltd 2017. All rights reserved. E&OE. All trademarks acknowledged to their rightful owners PSX300817

Features:
Tightly integrated into the Pulsonix PCB design environment

Gridless routing of up to 256 layers

Shapebased architecture

Modern multipass costbased conflict reduction adaptive routing algorithm

Highly efficient, fast and intelligent with high completion rates

Unlimited Power Plane layers

Route by net class, all design or selected nets/Components

Via size by net class

SMD escape fanout control

Routes SMDs on both sides of the board

Supports embedded component technology

Memory routing pass

Split/full Plane/Ground Planes support

Supports predefined breakout patterns

Customisable cost factors

Postroute cleanup optimisation

Runs existing &DO& strategy files

Four product variants available
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routing performance for Pulsonix users with fast, high completion rate
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