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TÓM TẮT
Với tốc độ phân phối sản phẩm ngày càng nhanh chóng hiện nay, các kỹ sư không chỉ đương đầu với nhu cầu cập nhật và đưa
ra các sản phẩm/thiết kế mới, mà còn phải gánh vác nhiệm vụ khó khăn trong việc theo dõi tính khả dụng của thành phần linh
kiện, giá cả và sự lỗi thời. Chúng ta sẽ xem các phương pháp quản lý số liệu trên Altium Designer® để có thể giải quyết những
vấn đề này.

QUẢN LÝ LINH KIỆN
Bạn sẽ làm gì khi phải đối mặt với nhiệm vụ là nâng cấp một dự án với dữ liệu cũ? Thế còn việc tạo một dự án mới bằng cách
tạm dùng các công nghệ hiện có thì sao? Làm cách nào bạn biết được linh kiện nào vẫn khả dụng, hoặc những linh kiện mới nào
vẫn còn đủ số lượng trong kho để thực hiện các đơn đặt hàng ban đầu của bạn? Các kỹ sư thường tốn rất nhiều thời gian để
tìm kiếm các linh kiện trên internet để đưa vào thiết kế trong các dự án của họ, nhưng kết quả sau cùng lại không được mong
đợi. Đã bao nhiêu lần bạn thấy mình miệt mài thiết kế cho một dự án, để rồi phát hiện ra rằng nhà cung cấp bị thiếu hàng cho
một trong những linh kiện chính, hoặc tệ hơn là linh kiện đó đã bị lỗi thời? Đã bao nhiêu đêm liền bạn mất ngủ vì phải mày mò
tìm hiểu các nhà phân phối trên mạng nhằm tìm kiếm một mặt hàng thay thế phù hợp? Hãy nhìn vào vài giải pháp quản lý số
liệu hiện hữu trên Altium Designer® có thể giúp bạn trong những vấn đề này.

Hình 1. Kim chỉ nan hoàn hảo cho Quản lý dữ liệu thiết kế với Altium Designer

Quản lý dữ liệu thiết bị điện tử bắt đầu bằng quản lý linh kiện.
Theo Aberdeen Group [1], các tổ chức hàng đầu đã thực hiện một hệ thống quản lý thư viện tập trung hóa, đưa ra thông tin về
giá cả, số lượng mua sẵn có, linh kiện thay thế và giá ước tính cho thiết kế của bạn, tất cả đều sẵn có ngay trước khi bạn đưa ra
quyết định thiết kế.
Đối với các sơ đồ nguyên lý hay mô hình chân, phương thức truyền thống là sử dụng các tệp tin thư
viện, quản lý phiền bản và thư viện cơ sở dữ liệu. Mặc dù đây là những phương pháp hữu ích, nhưng
chúng chỉ cung cấp một phương thức cập nhật trực tiếp từ thư viện. Chúng không cung cấp bất kỳ
phương thức trực tiếp nào để tìm hiểu xem liệu một linh kiện có bị lỗi thời hay không còn được sử
dụng nữa hay không.
Altium Designer® tận dụng giao diện của mình bằng cách sử dụng hệ thống Altium Vault (Thư viện Altium). Hệ thống quản lý
linh kiện trong Altium Vault® bắt đầu bằng cách tiếp cận thư viện tiêu chuẩn và từ đó nâng cao hơn, thêm vào một khái niệm
bổ sung đó là mô hình Linh kiện hợp nhất. Linh kiện hợp nhất bao gồm một số phiên bản của các hạng mục, trong đó có các
biểu tượng đồ họa, chân linh kiện, các mô hình khác và thông tin chuỗi cung ứng.
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Hình 2. Linh kiện hợp nhất

Nếu có sự cập nhật hoặc thay đổi trong bất kỳ hạng mục nào liên quan để tạo thành một linh kiện hợp nhất, sản phẩm này sẽ
được chỉ định dưới dạng một phiên bản mới trong thư viện. Lần lượt, điều này sẽ yêu cầu phải cập nhật các phiên bản linh kiện
hợp nhất để có thể sử dụng các hạng mục mới được sửa đổi, như trình bày trong Hình 2. Nhờ vậy, quy trình làm việc đã tiến
xa hơn một bước so với việc chỉ kiểm soát phiên bản, đưa ra khả năng kiểm tra các phiên bản và vòng đời theo những linh kiện
được sử dụng trong thiết kế.

Hình 3. Bản xem trước linh kiện trong Content Vault (Tín liệu nội dung)

Tất cả nội dung thư viện mới được cung cấp thông qua Altium Content Vault® và luôn khả dụng cho tất cả người dùng Altium
Designer®. Ví dụ: cứ cho rằng bạn đang cập nhật thiết kế Bộ điều chỉnh Linear® cần sử dụng Bộ nắn điện Schottky Barrier
40V từ Vishay®, từ Altium Content Vault®. Sử dụng Vault Explorer (Khám phá thành phần chức năng trong tín liệu) ở Altium
Designer®, trong phần Unified Components (Linh kiện hợp nhất) dành cho Chất bán dẫn Vishay, linh kiện cụ thể được sử dụng
trong thiết kế này là CMP-0549-00004-1, như thể hiện trong Hình 3.

Hình 4. Chuỗi cung ứng các linh kiện hợp nhất
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Trong Altium Content Vault®, các linh kiện chỉ được hiển thị theo trạng thái đã phát hành kèm theo phiên bản sửa đổi và không
được phép tùy chỉnh sang trạng thái lỗi thời hoặc không còn sử dụng. Quá trình này yêu cầu phải có Altium Vault®. Bằng cách
kiểm tra dữ liệu chuỗi cung ứng cho linh kiện này, chúng ta có thể xác minh được nhà cung cấp đang có hàng trong kho, như
được trình bày trong Hình 4.
Nếu chúng ta sử dụng linh kiện này trong thiết kế, chúng ta có thể thấy ngay lập tức lượng hàng có sẵn trong kho từ các nhà
cung cấp đã lập cấu hình: liệu có đủ để phục vụ cho sản xuất, hoặc có nên chọn một bộ phận khác để thay thế ở vị trí đó hay
không? Chuỗi nhà cung cấp đã lập cấu hình sẽ kết nối trực tiếp với trang mạng của nhà cung cấp để đưa ra thông tin giá cả
và số lượng sẵn có theo thời gian thực. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chuỗi cung ứng sau trong loạt bài kế tiếp. Altium Vault®
cho phép tùy chỉnh vòng đời của các linh kiện. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng một chức năng có tên Content
Cart để sao chép linh kiện vào thư viện của chính chúng ta. Thao tác này cung cấp cho bạn một đường dẫn ngược trở về nguồn
linh kiện gốc. Trong Hình 5, các hạng mục liên kết với Linh kiện hợp nhất từ Giỏ chứa nội dung được sao chép lại như hiển thị
trong cột Nguồn.

Hình 5. Giỏ chứa nội dung

Nội dung sau đó có thể được sao chép và chỉ định vòng đời mặc định hoặc tùy chỉnh. Bằng cách này, nếu một hạng mục không
còn được sử dụng nữa hoặc đã trở nên lỗi thời, chúng ta sẽ dễ dàng thấy thông tin này trong trình quản lý hạng mục. Trong
trường hợp này, vòng đời tùy chỉnh áp dụng cho linh kiện sao chép mới có bốn trạng thái: mới từ khâu thiết kế, trong giai đoạn
sản xuất, đã không còn dùng hoặc lỗi thời. Một khi linh kiện đã được sao chép sang, bước tiếp theo là sử dụng Item Manager
(Trình quản lý hạng mục) để chọn các linh kiện đã được quản lý, nhằm tạo các linh kiện Altium Vault® riêng của chúng ta. Khi
quá trình này hoàn tất, hãy sử dụng Item Manager, chúng ta sẽ thấy được các linh kiện hiện diện trong thiết kế của mình, và các
linh kiện trong giai đoạn sản xuất mới như được trình bày trong Hình 6.

Hình 6. Trình quản lý hạng mục cho biết tình trạng sản xuất
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Tuy nhiên, một trong số các linh kiện khác được dùng trong thiết kế cụ thể này, cụ thể là D3, đã bị lỗi thời. Chúng ta không thể
biểu thị được điều này bằng Altium Content Vault. Vì vậy, hãy lặp lại quy trình và sao chép D3, đèn LED đỏ từ KingBright®, vào
Altium Vault của chúng ta và đặt linh kiện này về trạng thái Lỗi thời. Chạy lại Item Manager, linh kiện này bây giờ sẽ được báo
hiệu một cách đúng đắn như thể hiện trong Hình 7. Bây giờ, khi chúng ta tạo một phiên bản mới cho dự án này, chúng ta có
thể ngay lập tức nhìn thấy linh kiện nào cần phải xử lý ngay khi bắt đầu thiết kế hoặc cập nhật thiết kế. Chú ý rằng trường bình
luận đang xác định một bộ phận thay thế phù hợp.

Hình 7. Trình quản lý hạng mục cho thấy linh kiện lỗi thời

Bản chất của các Linh kiện hợp nhất cho phép các hạng mục của linh kiện này được tận dụng bởi các Linh kiện hợp nhất khác.
Một Linh kiện hợp nhất mới sẽ có phiên bản của riêng nó, các thông số đặc trưng và số hiệu bộ phận. Tuy nhiên, phần thân
đồ họa biểu tượng cũng như chân linh kiện có thể được tái sử dụng nếu nó giống nhau. Các đường dẫn nhà cung cấp và các
mô hình khác có thể được liên kết đến các hạng mục khác nhau. Ví dụ: nếu chúng ta tạo ra một linh kiện thay thế của riêng
mình cho bóng đèn LED đã lỗi thời, APJA2107EC, chúng ta có thể tái sử dụng thân biểu tượng sơ đồ nguyên lý LED, nhưng sẽ
cần phải sử dụng hạng mục kiểu mẫu có chân khác, vì hình mẫu đã có thay đổi một chút khi dùng tụ điện điều chỉnh nhỏ hơn.
Kết luận, chúng ta vừa xem cách Altium Designer® áp dụng công nghệ Altium Vault® trong việc phân phối các bộ phận. Tuy
nhiên, điều này vẫn bị giới hạn, bởi nó không cho ta biết trạng thái lỗi thời của bộ phận. Phiên bản Altium Vault® đã mua có thể
đòi hỏi phải theo dõi các linh kiện cùng thông tin vòng đời bổ sung. Thêm vào đó, bạn cũng cần Altium Vault® của riêng mình
để thêm vào các Linh kiện hợp nhất. Hệ thống Altium Vault® quản lý linh kiện ở cấp độ tân tiến hơn, cung cấp khả năng quản
lý vòng đời hoản chỉnh. Và như chúng ta sẽ thấy trong phần số liệu thiết kế ở loạt bài này, chức năng ‘vị trí sử dụng’ của linh kiện
có thể được dùng để đưa ra báo cáo linh kiện không còn dùng hoặc đã lỗi thời, cho thấy những thiết kế nào đã sử dụng các linh
kiện đó. Thư viện truyền thống hoặc hệ thống quản lý thư viện cơ sở dữ liệu vẫn có thể dùng kết hợp với Altium Vault®, nhưng
các linh kiện không được quản lý sẽ tùy thuộc vào phương pháp theo dõi cơ sở dữ liệu bằng tay để duy trì các linh kiện của bạn.
Tài liệu tham khảo:
[1] “Tạo sao thiết kế bảng mạch đã in lại quan trọng với chuyên gia: PCB là một tài sản chiến lược giúp giảm chi phí và đẩy nhanh
thời gian đưa ra thị trường bằng cách nào.”, Aberdeen Group, http://www.aberdeen.com/research/6330/ra-circuit-board-design/content.aspx
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