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Bạn vừa mới dành bao công sức để thiết kế xong một Bảng mạch in (PCB). Bạn nghĩ thế là xong?
Không hề; đây chỉ đơn thuần là bước trung gian trước khi sản phẩm bước vào giai đoạn chế tạo và lắp ráp thành sản phẩm cuối
cùng. Bàn giao thiết kế để đưa vào sản xuất có thể là một phần quan trọng của chính dự án, bao gồm tổ chức và sắp xếp những
tập tin cần cung cấp cho nhà sản xuất để chế tạo và lắp ráp.
Những tập tin đặc thù cần có bao gồm Định mức nguyên vật liệu (BOM), tập tin Gerber, tập tin NC Drill, tập tin ODB++, tập tin
IPC-2581, tập tin Pick and Place (chọn và bố trí) và bản vẽ tổ hợp. Còn có các hạng mục khác có thể được thêm vào hoặc loại ra
khỏi danh sách, tùy thuộc vào yêu cầu chế tạo và lắp ráp. Việc công ty chế tạo mạch yêu cầu dữ liệu mới hoặc dữ liệu bổ sung
từ nhà thiết kế PCB sau bản nộp đầu tiên không phải là hiếm.
Đó là lý do vì sao nhà thiết kế cần tạo nên một quy trình công việc thống nhất để có thể dễ dàng tìm, sắp xếp và ghép các tài
liệu cần thiết. Tiêu chuẩn hóa trên một quy trình nhất định, hoặc ít nhất có một điểm xuất phát tiêu chuẩn khi khởi tạo dữ liệu
giúp giảm đáng kể rắc rối cho quá trình hậu thiết kế. Dưới đây là ba cách để cải thiện quá trình chuẩn bị một bản thiết kế trước
khi bàn giao cho nhà sản xuất, đẩy nhanh công việc và loại trừ các nguồn gây ra lỗi.

CHU TRÌNH SẢN XUẤT PCB
Vào giai đoạn cuối trong việc thiết kế Bảng mạch in PCB, người thiết kế tạo ra một bộ những tập tin có thể giao tiếp với máy chế
tạo bảng mạch. Đây là một quá trình gồm nhiều bước, tiêu tốn nhiều thời gian quý báu, đặc biệt khi phải sao lại quá trình này
với mỗi phiên bản mới hoặc bản chỉnh sửa. Tài liệu sản xuất có thể trở thành bước gây đau đầu, cộng với số lượng tập tin cần
cho sản xuất và chế tạo, những yếu tố này càng tăng thêm nguy cơ mắc lỗi. Hình bên dưới cho thấy chu trình sản xuất PCB đặc
trưng, bắt đầu từ đầu và di chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Chu trình từ thiết kế đến sản xuất Bản mạch in PCB cơ bản
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Khi đã nhận được tập tin dữ liệu đến, nhà máy chế tạo tiến hành phân tích chúng để trước tiên xác định xem đã nhận được
toàn bộ dữ liệu cần thiết hay chưa. Nếu chưa có đủ thông tin cần thiết để sản xuất bảng mạch, nhà máy sẽ yêu cầu dữ liệu mới,
thêm dữ liệu, hoặc dữ liệu chỉnh sửa từ nhà người thiết kế mạch. Khi nhận được yêu cầu cung cấp dữ liệu mới hoặc chỉnh sửa
dữ liệu, nhà người thiết kế bảng mạch sẽ phải quay lại quá trình khởi tạo từng tập tin mong muốn ban đầu. Lượng thời gian cần
thêm cho quá trình tái tạo này phụ thuộc phần lớn vào quá trình hoặc luồng công việc cụ thể mà người thiết kế bảng mạch sử
dụng để tạo ra sản phẩm thiết kế đầu ra. Mỗi lần lặp lại có thể cản trở năng suất tổng thể vì thời gian và tiền bạc dành cho mỗi
bước lặp lại đó. Quy trình làm việc giữa nhà người thiết kế mạch và nhà chế tạo cần phải liền mạch nhất có thể vì sự giao tiếp
đó rất quan trọng trong việc tạo ra một bảng mạch chính xác và hoạt động đúng chức năng trong khoảng thời gian ngắn nhất
có thể. Sau đây là 3 cách sử dụng phần mềm thiết kế PCB để làm cho việc bàn giao bản thiết kế cho nhà sản xuất trở nên hiệu
quả hơn rất nhiều và loại bỏ các nguồn lỗi.

1 - TIÊU CHUẨN HÓA SẢN PHẨM THIẾT KẾ ĐẦU RA
Altium Designer cung cấp các công cụ và quá trình tự động hóa để tạo và kiểm soát mọi dữ liệu và tài liệu dùng cho chế tạo và
lắp ráp. Những công cụ này giúp cho công việc trở nên ít rắc rối hơn nhiều và giúp đảm bảo không gây ra lỗi.
Có thể thêm một tập tin Cấu hình sản phẩm đầu ra có tên Output Job Configuration (*.Outjob) vào bất kì dự án nào để trở thành
một nguồn tạo ra mọi sản phẩm thiết kế cần thiết. Các loại tập tin sản phẩm đầu ra bao gồm Netlist, tài liệu, lắp ráp, chế tạo,
báo cáo, xác nhận và sản phẩm xuất ra.
Người dùng có thể thiết lập một tập tin Output Job Configuration chứa toàn bộ sản phẩm đầu ra cần thiết sẵn sàng để sản xuất.
Trong hình bên dưới, tập tin Outjob được đặt cấu hình để đưa vào một số sản phẩm đầu ra. Tập tin đang trong trạng thái sẵn
sàng để tạo một tập tin Pick and Place, một báo cáo Test Point, một bộ tập tin Gerber, một bộ tập tin NC Drill và một tập tin
BOM. Có thể thêm hoặc xóa bất kì tập tin nào cần thiết nếu muốn.

Tập tin Output Job tiêu chuẩn
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2 - THIẾT LẬP MỘT VỊ TRÍ CHỨA SẢN PHẨM ĐẦU RA
Thiết lập một vị trí cụ thể để lưu vào toàn bộ sản phẩm đầu ra đã tạo. Vị trí này có thể là trên một ổ đĩa mạng chung để chuyển
giao dễ dàng hoặc trên một ổ đĩa trên máy. Trong hình bên dưới, những tập tin đã tạo đều được lưu vào ổ đĩa trong máy. Dù
tập tin được lưu ở đâu, thì người thiết kế cũng cần phải kiểm soát hoàn toàn vị trí lưu và những tập tin có trong đó.

Xác định vị trí lưu các tập tin sản phẩm đầu ra

3 - TÁI SỬ DỤNG CẤU HÌNH OUTJOB
Một trong những tính năng tuyệt vời nhất của tập tin Outjob là khả năng tái sử dụng cho nhiều dự án. Nguồn dữ liệu cho
một sản phẩm cụ thể có thể được đặt thành nguồn tái sử dụng. Ví dụ: trong hình dưới đây, nguồn dữ liệu cho các bản vẽ tổ
hợp được đặt thành “PCB Document” thay vì đặt theo tên dự án cụ thể như “SL1 Xilinx Spartan…” Người thiết kế mạch không
những có thể nhanh chóng tạo hoặc tạo lại những tập tin mong muốn mà còn có thể tạo hoặc tạo lại những tập tin tiêu
chuẩn giống như vậy cho một dự án mới.
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Nguồn dữ liệu cho tập tin Outjob

KẾT LUẬN
Chúng ta có thể tránh được nhiều vấn đề chậm trễ liên quan đến quá trình chuyển giao thiết kế Bảng mạch in PCB sang cho nhà
sản xuất nhờ việc sử dụng dữ liệu và ghi chú chế tạo và lắp ráp chính xác. Ngoài ra, sử dụng chức năng tái tạo dễ dàng những
dữ liệu cần thiết có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho quá trình chuyển giao giữa người thiết kế mạch và nhà chế tạo.
Tập tin Output Job Configuration có sẵn trong Altium Designer có thể mang đến một giải pháp phù hợp để kiểm soát và cuối
cùng là đơn giản hóa quy trình tạo ra sản phẩm đầu ra trong thiết kế PCB.

LIÊN KẾT HỮU ÍCH
http://www.altium.com/documentation/17.0/display/ADES/((More+about+Outputs))_AD
http://www.altium.com/documentation/17.0/display/ADES/((Preparing+Multiple+Outputs+in+an+OutputJob))_AD
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