
P  R  O  G  R  A  M  Y

Elektronika Praktyczna 11/200062

Firma PADS Software, Inc. rozpoczÍ³a
sprzedaø (jako czÍúÊ pakietu PowerPCB) au-
toroutera nowego typu, ktÛry zast¹pi do-
tychczas do³¹czany do pakietu autorouter
Specctra firmy Cadence. BlazeRouter nie
stanowi czÍúci programu PowerPCB, lecz
jest oddzielnym programem z†w³asnym no-
wym interfejsem uøytkownika, do ktÛrego
w†przysz³oúci zostan¹ przeniesione wszyst-
kie funkcje programu PowerPCB. Nowe úro-
dowisko zosta³o przez firmÍ PADS nazwa-
ne LATIUM Technology.

Graficzny interfejs programu sk³ada siÍ
z†kilku okien - najwiÍksze z†nich jest w³aú-
ciwym polem roboczym (rys. 1). Kolejne
okno, ze szczegÛ³owym widokiem w†okoli-
cy kursora, jest lup¹, a w dalszych ok-
nach jest system pomocy, przegl¹darka
WWW i†spis obiektÛw umieszczonych na
p³ytce, u³atwiaj¹cy ich wybÛr. Przegl¹darka
WWW jest obecnie uøywana wy³¹cznie do
wyúwietlania komunikatÛw generowanych
przez autorouter.

Najwaøniejsze rÛønice pomiÍdzy auto-
routerami BlazeRouter i†Specctra to:
✗ BlazeRouter jest z†za³oøenia prawdziwym
routerem diagonalnym, ktÛry potrafi pro-
wadziÊ úcieøki pod dowolnym k¹tem.
Specctra prowadzi úcieøki z†prostopad³y-
mi naroønikami, ktÛre pÛüniej w†procesie
optymalizacji úcina pod k¹tem 45 stopni.
Prostopad³e prowadzenie úcieøek powodu-
je, øe Specctra jest bardzo szybkim auto-
routerem, ale w†niektÛrych przypadkach
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znacz¹c¹ nowoúÊ w†tej dziedzinie.

✗ BlazeRouter czyta i†zapisuje projekty bez-
poúrednio w formacie PowerPCB (*.pcb),
tak wiÍc konwersja miÍdzy PowerPCB
a†autoruterem jest niepotrzebna. BlazeRou-
ter umoøliwia automatyczne prowadzenie
úcieøek na ca³ej p³ytce lub tylko dla wy-
branego obiektu (element, wyprowadzenie
elementu, ca³e po³¹czenie lub od wypro-
wadzenia do wyprowadzenia). Automa-
tyczne prowadzenie úcieøek moøe byÊ
przerwane w†dowolnym momencie z†moø-
liwoúci¹ dalszej kontynuacji lub dokoÒ-
czenia czynnoúci. Poniewaø autorouter ce-
chuje znaczna inteligencja, dlatego usta-
wianie strategii ograniczone jest do paru
nastaw: uaktywnienia poszczegÛlnych
dzia³aÒ autoroutera (optymalizacja, ìfa-
noutsî, autoroutowanie, itd.) i†ustawienia
intensywnoúci dzia³aÒ (niska, úrednia, wy-
soka). W†menu konfiguracji fanouts istnie-
je moøliwoúÊ wyboru ich typu, tak jak
i†sposobu uk³adania úcieøek (prostopadle,
diagonalnie, pod dowolnym k¹tem).
Nowoúci¹ w†PowerPCB - a†w†szczegÛlnoúci

w†BlazeRouter - jest moøliwoúÊ wyboru miej-
sca przy³¹czenia úcieøki do pola lutowniczego
(standardowo, z†naroønika diagonalnie, z†naroø-
nika pod dowolnym k¹tem, z†boku, itd.).
W³aúciwoúÊ ta jest bardzo uøyteczna przy du-
øej gÍstoúci po³¹czeÒ na p³ytce. Ustawienia
szerokoúci i†odstÍpÛw dla kaødej ze úcieøek
zostaj¹ przeniesione z†PowerPCB do autoroute-
ra, ktÛry takøe umoøliwia ich zmianÍ.

BlazeRouter umoøliwia takøe umieszcza-
nie punktÛw testowych (opcja za dop³at¹),
co jest poprzedzone analiz¹ testowalnoúci
p³ytki drukowanej na podstawie zadanych
parametrÛw. Jako punkty testowe moøna
definiowaÊ punkty lutownicze i†przelotki.
Autorouter doda punkty testowe na úcieøki
wed³ug nastawionych parametrÛw lub
ewentualnie przeprojektuje úcieøkÍ tak, aby
moøna by³o punkt testowy umieúciÊ.

Wszystkie wyúwietlane okna moøna do-
stosowaÊ do wymagaÒ uøytkownika, poprzez
zmianÍ ich rozmiaru, po³oøenia czy teø za-
mkniÍcie. Podobnie moøna zmieniÊ po³oøenie
poszczegÛlnych ikon narzÍdziowych oraz ³¹-
czyÊ je w†grupy. Dla dowolnie wybranych
poleceÒ programu moøna zdefiniowaÊ skrÛty
klawiszowe z†uøyciem CTRL, ALT lub SHIFT.
AG

Dokumentacja autoroutera BlazeRouter
dostÍpna jest na p³ycie CD-EP11/2000B
w†katalogu \Blaze oraz w†Internecie pod
adresem: http://support.pads.com/PowerPCB/
downloads/v351_Blaze.zip.

cecha ta uniemoøliwia w†100% zaprojek-
towanie nawet prostych p³ytek drukowa-
nych. MoøliwoúÊ prowadzenia úcieøek pod
dowolnym k¹tem jest niezbÍdna przy
uk³adach z†duø¹ liczb¹ wyprowadzeÒ
i†úcieøek, np. przy obudowach BGA lub
u³oøeniu struktur uk³adÛw scalonych bez-
poúrednio na p³ytce drukowanej. Aby za-
spokoiÊ wszelkie potrzeby projektowania
p³ytek drukowanych, BlazeRouter daje
moøliwoúÊ wyboru pomiÍdzy prowadze-
niem úcieøek prostopadle lub diagonalnie
(pod k¹tem 45 stopni), albo pod dowol-
nym k¹tem (opcja za dop³at¹) - rys. 2.

✗ BlazeRouter jest autorouterem typu push
and show, ktÛry w†przypadku braku sku-
tecznoúci uøywa techniki ripup-reroute.
Oznacza to, øe niew³aúciwie u³oøona
úcieøka jest najpierw odsuwana (push-
show) w†bok, aby zrobiÊ miejsce innej
úcieøce, a†jeøeli to nie przyniesie oczeki-
wanego rezultatu, przeszkadzaj¹ca úcieø-
ka zostanie zerwana i†po³¹czona w†innym
miejscu (ripup-reroute). Metoda ta za-
pewnia krÛtkie po³¹czenia i†dobry wygl¹d
zaprojektowanej p³ytki.

✗ BlazeRouter jest autoruterem inteligent-
nym, ktÛry sprawdza wp³yw aktualnie
prowadzonej úcieøki na przebieg dalsze-
go projektowania. W†wyniku tego auto-
matyczne projektowanie p³ytki jest wol-
niejsze niø przy uøyciu autoroutera Spec-
ctra, ale rezultat projektowania jest bar-
dziej przejrzysty i†zoptymalizowany.
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