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Met een transmissielijn kun je ef-
fecten zien als reflecties, vertra-
gingstijden en overspraak. Waar 

eerst een spoor met een lengte van 5 cm 
als een ‘tijdloze’ verbinding kon worden ge-
zien, geldt dat nu niet meer. 
Met de volgende formule kan de elektrische 
lengte worden berekend:
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De kritische lengte van een spoor wordt ge-
definieerd als: 
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 moeten als een 
transmissielijn worden gezien met reflec-
ties en vertragingstijd. Dit houdt niet in dat 
lengtes kleiner dan L
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deze effecten niet 

hebben, er treden al reflecties van vertra-
gingstijden op vanaf L
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 /6. Dit betekent 

dat bij een spoor met een stijgtijd van 1 ns 
er al rekening gehouden moet worden met 

Waar PCB design rule 
checks te kort komen
DRC correct, maar elektrisch ook?

Elke PCB-layouter maakt gebruik van een design rule check (DRC) tijdens 

het maken van de layout. De regels die hiervoor worden gebruikt komen 

voort uit ervaring vanuit het verleden, regels van componentleveranciers 

of prelayout topologiesimulatie. Deze standaard DRC-regels zijn geba-

seerd op fysieke regels zoals afstand en breedte. Echter door de toegeno-

men stijg- en daalsnelheden van signalen van nanoseconde naar pico-

seconde kunnen sporen op een PCB niet meer worden beschouwd als een 

simpele verbinding maar als een transmissielijn. 
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reflecties en vertragingstijden als dit langer 
is dan 2,5 cm. Bij componenten met tijden 
in de ps zal dit nog eerder optreden. Ook de 
gebruikte PCB-materialen en de plaats van 
een spoor - op een buitenlaag (microstrip) 
of op een binnenlaag (stripline) - hebben 
hier invloed op omdat deze de voortplan-
tingssnelheid bepalen.

Voorbeelden
Figuur 1 toont een simpel voorbeeld. Een-
voudige fysieke DRC-regels geven aan dat 
beide opties correct zijn, maar zijn ze dat 
elektrisch gezien ook? En is het uiteindelij-
ke signaal in orde?

Een ander voorbeeld: een prelayout-simula-
tie of analyse heeft bepaald dat een spoor 
de juiste impedantie heeft bij een breed-
te van 5 mil. Dus de DRC-regels zijn in de 
layout hiervoor ingesteld. De uiteindelijke 
layout ziet er uit als in figuur 2. De DRC re-
gels worden gevolgd maar levert dit ook het 
gewenste correcte signaal op?

Bij een aantal PCB-layoutsystemen, zoals 
Orcad PCB Editor, kun je ook de impedan-
tie als DRC-regel opgeven. Hiermee kun je 
het probleem zoals het eerste voorbeeld 
liet zien nog voorkomen. Voor het tweede 
voorbeeld lukt dat niet.

Overspraak
Dan een voorbeeld voor overspraak (cross-
talk). Als vuistregel wordt vaak de 3W regel 
aangehouden. Die houdt in dat je voor de 
afstand tussen de sporen drie keer de spoor-
breedte aanhoudt (zie figuur 3). Dit levert 
geen DRC-fouten op en geen overspraakpro-
blemen. Maar als ook hier de boardstackup 
verandert in de situatie in figuur 4, dan is de 
layout nog DRC-correct, maar treden er ook 
nu geen overspraak problemen op? 
Simpel gezegd levert DRC-correct niet direct 
een kwalitatief goed werkend ontwerp op. 
Hoe kan een PCB ontwerper dergelijke sig-
naalproblemen zelf al bekijken en oplossen?

Figuur 1. DRC-correct, maar elektrisch ook? Figuur2. Design-regels gevolgd, signaal correct?
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worden, en de impedantie/koppelingscheck 
geeft aan waar de probleemgebieden zich 
bevinden.

Simulatie
Kijken we bijvoorbeeld naar een PCB-lay-
out van een geheugensysteem dat bestaat 
uit een controller (U1) en 4 DRAM-compo-
nenten (D1-D4), zie figuur 5. De resultaten 
van de impedantie- en koppeling-check van 
ByteLaneA en ByteLaneB zien er als volgt 
uit. Eerst de impedantie grafieken van beide 
ByteLanes (figuur 6a en 6b). Hieraan kun je 

«

PCB-ontwerp

gekoppelde netten, waar en hoe vaak het 
referentievlak boven of onder het spoor 
wijzigt en waar het spoor naast een koper-
vlak loopt.
De tweede analyse is een simulatie waarbij 
alleen het pulssignaal van de zender moet 
worden ingesteld, waarna er grafieken 
worden getoond met het verloop van het 
signaal en de reflecties aan de kant van de 
zender en ontvanger. Uit deze simulatie kan 
een gedetailleerd rapport worden gegene-
reerd met grafieken, tabellen en indexcij-
fers.
Met deze simulatie kan worden bepaald 
of er iets aan het ontwerp gewijzigd moet 

Hiervoor moet er een signaalintegriteit-
simulatie worden gedaan. Vaak komen daar 
tegenargumenten naar voren zoals:
• Die simulatie is moeilijk op te zetten.
• Moet ik daarvoor een SI expert zijn?
• Zijn dergelijke simulatie tools duur?

Orcad Sigrity ERC is een simulatieomgeving 
om dit te kunnen doen. De simulatie is een-
voudig op te zetten en helpt de PCB-ont-
werper om de problemen te identificeren. 
De eerste analyse kan direct vanuit de 
PCB-omgeving worden gestart zonder dat 
er SI-modellen worden gebruikt. Dit levert 
een detailoverzicht op van de impedantie, 

Figuur 3. De 3W-regel.

Figuur4. Overspraak

Figuur 6a en 6b. Impedantiegrafiek van beide bytelanes.

«

Figuur 7a en 7b. Impedantie geprojecteerd op de layout.
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Figuur 5. Geheugensysteem. Figuur 8.Simulatieresultaat.

gemaakt waar je op de verschillende kolom-
men kunt sorteren.

De koppeling tussen de netten wordt op een 
soortgelijke manier getoond. Andere infor-
matie die uit deze analyse komt is het aantal 
via’s en discontinuïteit in de referentievlak-
ken. Deze analyse kan door de PCB-designer 
worden gedaan zonder ingewikkelde setup. 

Op basis van deze resultaten kan de 
PCB-ontwerper besluiten om wijzigingen 
door te voeren in de layout, maar hij kan 
ook bekijken wat de eventuele risico’s zijn 
als de layout blijft zoals die nu is. Om dat 

goed te kunnen beoordelen moet de si-
mulatie van de ByteLanes worden gedaan. 
Hiervoor moet het signaal worden ingege-
ven dat de zender over het spoor verstuurt 
- dus pulsbreedte, stijg- en daaltijden en de 
impedantie van de zender/ontvanger. 
Deze simulatie laat zien dat er een verschil 
is van ~100 mV in reflecties tussen de twee 
bytelanes. De kortere heeft meer over-
spraak dan de lange. Op basis hiervan kan 
dan goed onderbouwd worden of de layout 
moet worden gewijzigd.
Dit alles kan in een gedetallieerd HTML rap-
port worden de presenteerd met grafieken, 
tabellen en stackup informatie. 

Accelerate Technology
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