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Giới thiệu 
'Đánh giá thiết kế cho khả năng sản xuất' (Design for manufacturing - DFM) là một phương pháp liên 

quan đến đánh giá thiết kế với mục đích giảm thiểu chi phí sản xuất và thời gian đưa ra thị trường, mà 

không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Các nghiên cứu khác nhau đã chứng minh rằng một lỗi 

được phát hiện và khắc phục trong giai đoạn thiết kế có giá thấp hơn gần 100 - 1000 lần so với khi 

được khắc phục ở giai đoạn sản xuất. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khoảng 70% chi phí sản phẩm 

được cam kết trong giai đoạn thiết kế. 

Eli Whitney có thể được ghi nhận với việc áp dụng một quy trình liên quan đến thực tiễn 'Đánh giá 

thiết kế cho khả năng sản xuất' (DFM) nhiều năm trước khi bắt nguồn của thuật ngữ này. Một cuốn 

sách "Metals Engineering Processes" do Roger Bolz biên tập và được xuất bản bởi ASME vào năm 

1958 đã cung cấp các hướng dẫn để hỗ trợ người thiết kế tăng cường khả năng phù hợp cho sản 

xuất đối với các thiết kế của mình. Thuật ngữ DFM trở nên phổ biến khoảng 1985. 

Hình 1: Tác động của thiết kế 

Hình 1 cho thấy rõ rằng mặc dù chi phí thực tế phát sinh trong giai đoạn thiết kế là thấp nhất nhưng 

ảnh hưởng của nó đến giá thành sản phẩm là cao nhất. Bất kỳ quyết định nào được đưa ra trong giai 

đoạn thiết kế đều kéo theo mức độ chi phí trên toàn bộ quy trình sản xuất. 

Các tổ chức sẽ đạt được rất nhiều bằng cách áp dụng các sáng kiến về DFM. Việc áp dụng DFM có 

thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau. Điều này có thể liên quan đến đánh giá thiết kế của các kỹ sư 

thiết kế cao cấp, những người quen thuộc với các quy trình sản xuất hoặc đầu vào từ các kỹ sư sản 
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xuất trong giai đoạn thiết kế. Các tổ chức đã thực hiện DFM bằng cách thành lập các nhóm chuyên 

sâu như vậy với mục tiêu cải tiến thiết kế, chất lượng một sản phẩm và giảm chi phí. Mục đích của các 

sáng kiến như vậy là để giảm chi phí sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và cải thiện thời gian 

đưa ra thị trường. 
 

Những thách thức phải đối mặt với Phương pháp DFM hiện tại 
Mặc dù nhiều tổ chức đã ủng hộ thực hiện DFM, nhiều người phải đối mặt với những trở ngại trong 

việc thực hiện thành công; sau đây là một số lý do. 

 

Quá nhiều Nguyên tắc của DFM phải nhớ 
Nó không khả thi cho một người để đánh giá một thiết kế bằng cách xem xét tất cả các hướng dẫn 

được đề xuất. Nguyên tắc về DFM được đề cập trong sổ tay có thể không được đề cập và sử dụng 

thủ công theo danh sách kiểm tra có thể dẫn đến khả năng xảy ra lỗi. 

 

Thiếu cơ chế tự động để xác minh chuyển giao kiến thức 
Phải mất thời gian và công sức cho các kỹ sư sản xuất để chuyển các đầu vào liên quan đến sản xuất 

cho nhóm thiết kế. Không có cơ chế xác minh tự động để đảm bảo rằng các đầu vào được kết hợp 

trong thiết kế. Điều này nghĩa là các thiết kế có thể phải được xác minh thủ công để xác nhận tính phù 

hợp của chúng. 

 

Hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn cần được xác nhận và cập nhật thường xuyên. 
Các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn có thể phải được lặp lại và xác nhận cho tất cả các sản phẩm. Khi 

khả năng xử lý của tổ chức được cải thiện theo thời gian, các hướng dẫn cần được cập nhật tương 

ứng. Tương tự, các công cụ gia công tiêu chuẩn có sẵn trong tổ chức cần được ưu tiên để tiết kiệm 

thời gian cũng như chi phí. Điều này đòi hỏi phải tham khảo cơ sở dữ liệu hoạt động của các công cụ 

và quy trình. Tất cả các hoạt động này cần phải được lặp đi lặp lại cho mỗi thiết kế. Bất kỳ lỗi nào 

trong quá trình đánh giá thiết kế trước đó trong chu trình tạo sản phẩm có thể gây ra nhiều vấn đề hơn 

trong quá trình sản xuất. 

 

Quản lý các nhóm kỹ thuật đồng thời trên các khu vực địa lý khác nhau trở nên 
khó khăn. 

Những người đề xuất DFM ủng hộ các nhóm kỹ thuật làm việc đồng thời bao gồm các kỹ sư từ các 

phòng ban khác nhau như thiết kế, sản xuất, chất lượng hoặc nhóm khác. Tuy nhiên, quản lý các 

nhóm này là không dễ dàng. Ngoài ra, với kịch bản sản xuất toàn cầu, các nhóm có thể sẽ bị phân tán 

rộng rãi. Đối với các sản phẩm tương tự, nó có ý nghĩa để có một quy trình tự động tại chỗ. 

 
 

Do đó, nhu cầu bây giờ là một công cụ đơn giản, dễ sử dụng nhưng mạnh mẽ, cho phép xác nhận 

nhanh các thiết kế để dễ sản xuất - tự động hóa đánh giá DFM ở mức độ cao. Hãy xem xét một tổ 

chức thiết kế và sản xuất các thành phần kim loại tấm như khay và tuyển chọn cho các ngành công 

nghiệp hóa chất và hóa dầu. Một trong những thách thức điển hình phải đối mặt là các vấn đề như 

làm lại, phế phẩm và lãng phí. Điều này chủ yếu là do lỗi thiết kế dẫn đến lỗi sản xuất và lắp ráp. Quá 

trình đánh giá thiết kế thủ công dễ bị lỗi và tốn thời gian. Khi triển khai trên công cụ tự động hóa đánh 

giá DFM, tổ chức đã giảm khoảng 90% thời gian dành cho đánh giá DFM và sau đó giảm khoảng 15% 

trong tổng số lần dành cho đánh giá thiết kế sản phẩm. 
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Lợi ích của DFM để tự động hóa đánh giá 

Các lỗi liên quan đến DFM được phát hiện ở giai đoạn thiết kế 
Một công cụ đánh giá DFM được tích hợp trong môi trường CAD có thể cảnh báo cho nhà thiết kế về 

bất kỳ vi phạm nguyên tắc DFM nào. Việc kiểm tra là tự động hóa do đó làm giảm nguy cơ sai sót 

trong thiết kế gây tốn kém. 

 

Đảm bảo lỗi không lặp lại, đặc biệt là bởi các kỹ sư thiết kế mới 
Sử dụng tự động hóa đánh giá DFM và tùy chỉnh quy tắc, các thực tiễn tốt nhất có thể được nắm bắt 

và phổ biến. Một công cụ duy nhất được triển khai đồng đều để đánh giá thiết kế sẽ thúc đẩy tính nhất 

quán trong chất lượng thiết kế. 

 

Hỗ trợ cải tiến quy trình liên tục 
Một giải pháp tự động hóa đánh giá DFM được triển khai có hệ thống có thể cung cấp một nền tảng 

để nắm bắt, thực thi và nâng cao kiến thức sản xuất trong tổ chức. Các tham số quy tắc thiết kế có thể 

được hiệu chuẩn theo các yêu cầu về quy trình của tổ chức. 

 

Giảm chi phí và thời gian. 
Bất kỳ công việc phải làm lại hoặc lặp đi lặp lại đều tốn thời gian và tiền bạc của tổ chức. Phần mềm 

đánh giá DFM cho phép tiết kiệm đáng kể thời gian, làm lại và lãng phí do lỗi bị bỏ qua khi đánh giá 

thủ công. 
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Yêu cầu đối phần mềm tự động hóa đánh giá DFM  
Phần mềm nhằm tự động hóa quy trình đánh giá DFM hoàn toàn hoặc một phần phải đáp ứng các yêu 

cầu tối thiểu sau đây: 

 

Phần mềm đánh giá DFM phải dễ sử dụng 
Điều quan trọng nhất đối với phần mềm DFM là không mất quá nhiều thời gian học tập để giảm thiểu 

thời gian cho việc đánh giá DFM. 

 

Các quy tắc, kinh nghiệm, tiêu chuẩn toàn cầu phải được cung cấp như một phần 
của gói mặc định 
Giá trị gia tăng chính của phần mềm đánh giá DFM là hỗ trợ các quy tắc chuẩn được các ngành công 

nghiệp liên quan biết đến và chấp nhận. Một tổ chức thực hiện một khởi đầu mới với DFM có thể sử 

dụng trực tiếp các quy tắc được đóng gói để bắt đầu nghiên cứu sơ bộ của họ và sau đó tinh chỉnh 

các tham số để đối chiếu, thiết lập cho sản xuất nội bộ. Phần mềm đánh giá DFM có 'tệp chứa các quy 

tắc' sẵn có, tạo thành một phần của sản phẩm được đóng gói. 

 

Công cụ đánh giá DFM phải tích hợp liền mạch với môi trường CAD. 
Tích hợp liền mạch công cụ đánh giá DFM vào môi trường CAD cho phép người dùng thoải mái với 

môi trường làm việc và các tổn thất trong chuyển đổi dữ liệu được loại bỏ. Ngoài ra, phần mềm đánh 

giá DFM có thể sử dụng các thuộc tính CAD gốc để kiểm tra DFM. 
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Hình 2: Tự động đánh giá DFM  

trong phần mềm CAD 

 

Công cụ đánh giá DFM phải hỗ trợ các mô hình với dữ liệu nhập vào hoặc mô 
hình của chính phần mềm CAD đó 
Ngoài việc tích hợp với môi trường CAD, công cụ đánh giá DFM phải hỗ trợ trích xuất tính năng từ các 

mô hình được nhập vào. Điều này rất quan trọng vì các cộng đồng thiết kế - phân tích - sản xuất được 

trải đều trên các khu vực địa lý và có thể không phải tất cả các nhà cung cấp đều có cùng gói phần 

mềm CAD / CAM. 

 

Môi trường tự động đánh giá DFM phải được mở rộng 
Khách hàng đã mua phần thường xuyên phàn nàn rằng họ cần phải quay lại nhà cung cấp phần mềm 

để cải tiến các quy trình và tham số. Lý tưởng nhất là phần mềm nên có khả năng mở rộng để thỏa 

mãn nhu cầu phục vụ cho các cải tiến này. 

 

Tùy chỉnh trên phần mềm đánh giá DFM phải dễ dàng và cũng hỗ trợ các kịch bản 
nâng cao. 

Rất có khả năng, việc tự động hóa đánh giá của DFM sẽ được sử dụng bởi một tổ chức mà không cần 

tùy chỉnh. Các tham số nội bộ như công cụ sản xuất, vật liệu, vv có thể thúc đẩy yêu cầu tùy chỉnh bắt 

đầu bằng việc điều chỉnh nhỏ về “Rule Parameter” và tiến vào 'Rule Programming'. 
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Cơ sở này cho phép các kỹ sư sản xuất sử dụng lại cơ sở dữ liệu công cụ của họ và kết nối các tập 

lệnh “Rule parameter” với dữ liệu này để truy cập vào dữ liệu công cụ trực tiếp. Tùy thuộc vào yêu cầu 

thực tế, các tổ chức có thể bắt buộc tuân thủ các công cụ tiêu chuẩn hoặc cho phép công cụ chuyên 

dụng trong một số trường hợp nhất định. Xác thực quy tắc này được thực hiện dễ dàng thông qua tự 

động hóa do DFMPro cung cấp. 

Môi trường lập trình các quy tắc cần phải được xây dựng. 
Sẽ rất tốn kém nếu người dùng phải chi tiêu cho môi trường phát triển tích hợp vào phần mềm đánh 

giá DFM. Do đó, môi trường để lập trình các quy tắc cơ bản phải có sẵn như là một phần của gói phần 

mềm DFM. Người dùng nâng cao sẽ có những thiết lập cho môi trường phát triển tích hợp đó. 
 

Kết luận.  
Mặc dù một công cụ phần mềm không phải là thuốc chữa bách bệnh cho tất cả các loại vấn đề của 

sản xuất, nhưng việc triển khai hiệu quả một công cụ tự động hóa như vậy sẽ đặt nền tảng cho các cải 

tiến DFM trong tổ chức. 
 

Một công cụ tự động đánh giá DFM giúp xác định các khu vực trong một thiết kế là khó sản xuất, tốn 

kém hoặc không thể sản xuất. Nó giúp dễ dàng tìm kiếm và giảm các lỗi trong quá trình xác nhận thiết 

kế. Nó thúc đẩy việc tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức (tên, công cụ, quy trình, vật liệu). 
 

Nói chung, một công cụ tự động đánh giá DFM giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian và công sức 

bằng cách cải thiện năng suất và giảm lãng phí. 
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Giới thiệu về tác giả. 
Rahul Rajadhyaksha là Tổng Giám đốc, Quản lý Sản phẩm tại HCL Technologies. Rahul là một kỹ sư 

cơ khí có kinh nghiệm phát triển sản phẩm phần mềm, quản lý dự án và quản lý sản phẩm hơn mười 

chín năm. 

Giới thiệu về HCL Technologies. 
HCL Technologies là một công ty dịch vụ hàng đầu bao gồm toàn bộ các giải pháp và dịch vụ công 

nghệ bao gồm quản lý cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, BPO và các dịch vụ kỹ thuật và R & D. 

Trong những năm qua, HCL Technologies đã chứng minh nguồn cảm hứng tăng trưởng vượt trội của 

suy thoái kinh tế và đang nổi lên như một trong tám công ty công nghệ niêm yết thế kỷ 21 trên thế giới 

vượt qua 1 tỷ đô la lợi nhuận, 5 tỷ đô la doanh thu và 15 tỷ đô la vốn hóa thị trường. 

Là một công ty toàn cầu trị giá 6 tỷ đô la, HCL Technologies mang chuyên môn về dịch vụ CNTT và 

kỹ thuật dưới một mái nhà để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp cho khách hàng của mình. 

Tận dụng cơ sở hạ tầng toàn cầu và mạng lưới văn phòng tại 31 quốc gia, HCL cung cấp dịch vụ giao 

hàng đa dạng, toàn diện trong các ngành như dịch vụ tài chính, sản xuất, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ 

công cộng và chăm sóc sức khỏe. 

Bản quyền / thương hiệu của tất cả các sản phẩm được tham chiếu ở đây được tổ chức bởi công ty 
tương ứng của họ. 
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