
đầu. 

Giảm thời gian tìm lỗi 

Cải thiện thời gian sửa chữa 

Giảm thiểu linh kiện cần thay thế 

Giảm thiểu thiết bị dự phòng 

Bảng giới hạn xóa sổ 

ABI RevEng Schematic Learning System là một hệ 

thống mạnh mẽ nhưng đơn giản để sử dụng để tạo 

ra các sơ đồ chuyên nghiệp từ một bảng mạch mẫu. 

 

Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử bị thiếu sơ đồ 

mạch điện. Với RevEng, hãy thực hiện chiến lược 

bảo trì hiệu quả về chi phí độc lập với nhà sản xuất 

hoặc nhà cung cấp dịch vụ ban đầu. 



VẤN ĐỀ... 

CÁC VẤN ĐỀ TRONG BẢO DƯỠNG 

Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử bị thiếu sơ đồ mạch điện. Điều này được gây ra bởi sự kết hợp của các nguyên nhân như: 

 

Các phương pháp hạn chế 

Thực tiễn hạn chế xảy ra khi chỉ có một OEM hoặc nhà cung cấp duy nhất. Điều này tạo ra một tình huống không cạnh tranh mà khách 

hàng không thể tìm kiếm một nhà cung cấp thay thế. Mặc dù đây có thể không phải là một tình huống tồi tệ, nhưng nó có nghĩa là thiếu 

sự lựa chọn và phụ thuộc vào một nguồn hỗ trợ duy nhất. 

 

Tăng cường sử dụng các hệ thống điện tử 

Việc sử dụng thiết bị điện tử trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp và thương mại đã gia tăng đáng kể. Điều này đã dẫn đến một 

sự gia tăng tương ứng trong yêu cầu về chi phí bảo trì và hỗ trợ. 

 

Sẵn sàng hỗ trợ tại chỗ 

Khi sản phẩm không thể sửa chữa trong nước và phải gửi ra nước ngoài để sửa chữa, người dùng phải chịu: 

• Chi phí rất cao    • Thời gian sửa chữa kéo dài    • Mất tính độc lập 

 

Thiết bị cũ 
Đây là những sản phẩm cũ không được sản xuất hoặc không được hỗ trợ bởi nhà cung cấp ban đầu. Đây là một vấn đề ngày càng cấp 

bách đối với người sử dụng và người bảo trì các hệ thống có tuổi thọ cao như quân sự, kiểm soát không lưu, bảo trì máy bay, mô phỏng 

điện tử hàng không, điều khiển giao thông, tàu hỏa và tín hiệu. Đối với các hệ thống có tuổi thọ hoạt động là 25 năm, chiến lược hỗ trợ 

về phụ tùng và sửa chữa là những vấn đề quan trọng. 

 

Những thay đổi trong cấu trúc công ty 

Trong vài năm qua, nhiều công ty nổi tiếng và lâu đời đã bị tiếp quản, tái cơ cấu hoặc ngừng hoạt động. Điều này đã dẫn đến tình trạng 

ngày càng gia tăng các sản phẩm không có hỗ trợ. Vì vậy, không có sự bảo vệ nào bằng việc lựa chọn các sản phẩm từ các công ty đã 

thành lập và có uy tín. 

 

Những thay đổi trong công nghệ 

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ đã làm gia tăng các vấn đề về hỗ trợ. Nhiều sản phẩm đã lỗi thời và không được 
hỗ trợ hoặc sản xuất trước khi hết tuổi thọ sử dụng. Trong những năm gần đây, việc sử dụng công nghệ gắn kết bề mặt đã 

tăng lên đáng kể. Để đáp ứng sự thay đổi này, các công ty sản xuất đã đầu tư mạnh vào các thiết bị lắp ráp mới. Điều này 
đã dẫn đến sự suy giảm tương ứng trong khả năng sản xuất đối với các sản phẩm công nghệ xuyên lỗ. 

Phụ tùng thay thế có sẵn 

Mặc dù nhiều sản phẩm tiêu dùng được thay thế thay vì sửa chữa, nhưng cách tiếp cận này không thể áp dụng cho các hệ 

thống tuổi thọ cao. Ưu tiên từ nhiều nhà cung cấp là nâng cấp lên sản phẩm mới nhất hoặc sản phẩm tương đương gần 
nhất. Khi một sản phẩm là một phần của một hệ thống lớn, giải pháp này là không thể chấp nhận được trừ khi sản phẩm 
thay thế giống hệt nhau về mặt vật lý và chức năng. 

... GIẢI PHÁP 

KIỂM SOÁT CHI PHÍ 

Tạo tài liệu về thiết bị cần thiết để có thể thực hiện chiến lược bảo trì hiệu quả về chi phí và độc lập với nhà sản xuất hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ ban đầu. RevEng là một hệ thống tự động học tập, cho phép người dùng tạo một sơ đồ mạch từ một bảng mẫu. Sử dụng 
đơn vị đo lường đa kênh của chúng tôi, phần mềm đồ họa RevWin hướng dẫn người vận hành đặt và di chuyển các cụm kẹp IC và đầu 
dò để tìm hiểu kết nối và tạo net list. Nhập danh net list vào phần mềm EdWin đầy đủ tính năng, người vận hành có thể tạo sơ đồ mạch 
tiêu chuẩn chuyên nghiệp bằng cách sử dụng “tự động đặt” và “tự động định tuyến”. RevEng không bị giới hạn bởi kích thước và độ 
phức tạp của mạch hoặc bởi công nghệ linh kiện được sử dụng. 



RevEng - Hệ thống học mạch 

VẤN ĐỀ 

Hoạt động bảo trì và sửa chữa tiếp tục bị thiếu sơ đồ mạch. 

GIẢI PHÁP 

RevEnge là một phương pháp hiệu quả để tạo sơ đồ mạch chất lượng chuyên nghiệp từ bảng mạch mẫu. 

CONTENTS 

RevEng bao gồm phần cứng đo lường hoạt động trên PC, phần mềm điều khiển RevWin và EdWin, một gói CAD tích hợp. 

FUNCTIONS 

RevEng tìm hiểu kết nối của một mạch mẫu (NetList) mà EdWin sử dụng để tạo sơ đồ mạch. 

KHẢ NĂNG KẾT NỐI 

Học mạch là bằng các đầu kẹp, đầu nối và đầu dò được gắn vào các cụm thành phần. RevWin hướng dẫn người vận hành cách đặt và di chuyển các 

kẹp xung quanh mạch tham chiếu. 

KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 

RevEng đo điện trở giữa các chân linh kiện. Ngưỡng ngắn mạch được đặt ở 7 ôm. Sự phù hợp là 5 vôn vào mạch hở và 10 mA vào mạch ngắn. Thông 

thường, hệ thống cung cấp 10 uA vào một mạch. 

ĐỘ CHÍNH XÁC 

Cơ sở xác minh cho phép người dùng xác nhận dữ liệu đã học là chính xác. 

KIỂM TRA KẸP 

Để giảm thiểu lỗi của người vận hành, hệ thống áp dụng kiểm tra hướng và kiểm tra chân để xác nhận vị trí và điểm tiếp xúc của các kẹp. 

KIỂM SOÁT THÔNG MINH 

RevWin tạo ra một chuỗi kết hợp clip và chuyển động hiệu quả, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các kết nối có thể có. 

KHẢ NĂNG CAN THIỆP CỦA NGƯỜI VẬN HÀNH 

Người vận hành có thể sửa đổi hoặc ghi đè vị trí tự động của các kẹp nếu cần. 

AN TOÀN 

RevEng học mà không cần cấp nguồn cho bảng mạch. Nó giới hạn điện áp và dòng điện đo. Các cổng bán dẫn không bị ảnh hưởng và rất an toàn khi 

sử dụng ngay cả trên các công nghệ công suất thấp. 

KẾT NỐI VỚI LINH KIỆN 

Một loạt các kẹp IC và đầu nối giúp tiếp xúc với mạch. Các thiết bị đầu dò cầm tay khắc phục các hạn chế tiếp cận vật lý của bảng mạch 

NET LISTS 

Danh sách mạng là danh sách các thành phần và kết nối. Đây là một tài liệu có giá trị trong kỹ thuật thử nghiệm và hỗ trợ bảo trì cho các kỹ sư thử 

nghiệm để theo dõi tín hiệu, làm đầu vào cho các gói CAD và đầu vào dữ liệu hệ điều hành cho các chương trình ATE. 

CAD 

Edwin cung cấp các tính năng độc đáo cho phép tạo bản vẽ trong một khoảng thời gian ngắn. Edwin nhập net list và một quy trình tự động đặt các 

thành phần và các tín hiệu định tuyến. 

THƯ VIỆN 

Có hơn 12.000 linh kiện trong thư viện. Các thiết bị mới có thể được thêm vào dễ dàng mà không cần biết về nội dung hoặc chức năng 

ĐỘC ĐÁO VÀ NĂNG LỰC 

RevEng được thiết kế tại Vương quốc Anh để cung cấp một giải pháp hiệu quả khắc phục những hạn chế do phương pháp thủ công áp đặt. Nó không 

bị giới hạn bởi kích thước và độ phức tạp của mạch hoặc bởi công nghệ linh kiện được sử dụ



 


