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ــايی با  ــس از معرفی فناوری شناس ــه ي حاضر پ مقال
امواج راديويیRFID( 1( به تشريح چگونگي عملكرد 
ــای كاربرد  ــی حوزه  ه ــپس با بررس آن می پردازد. س
RFID، در خصوص كاربردهای اين فناوري در صنعت 
ــه حوزه ي كلی، رديابی قطعات،  ــازی در س خودروس
ــرمايه ای و وسايل حمل و نقل بحث  مديريت اموال س
ــوردی در خصوص  ــد. در ادامه با مطالعه ي م می نماي
ــركت سايپا به عنوان يكی  فرآيند گردش پالت ها در ش
ــتیكی در زنجیره ي تأمین  ــی لجس از معضالت اساس
ــريح فرآيند جاری و معضالت آن  ــركت، به تش اين ش
ــا و محدوديت های  ــه ي قابلیت ه پرداخته و با مقايس
ــرا از قبیل  ــای قابل اج ــه ي روش ه ــود در كلی موج
ــامانه های رديابی  ــگ، و انواع س ــامانه های باركدين س
ــامانه  ــنهاد بكارگیری س از طريمواج راديويی، با پیش
ــیو جهت مديريت گردش پالت ها به بیان  RFID پس
كلیات نحوه ي پیاده سازی آن در راستای حل مشكالت 
ــاری می پردازد. اين مقاله با ارايه ي نكات تكمیلی و  ج

نتیجه گیری پايان خواهد يافت.

1-Radio Frequency Identification

1. مقدمه 
RFID 1-1. معرفی

شناسايي به كمك امواج راديويی يا RFID به مفهوم 
تعيين موقعيت يك ش��خص يا يك شئ با استفاده از 

فركانس راديويی می باشد.

2-1. اجزاي اصلی سامانه ی RFID و 
نحوه ي عملکرد آن

اين س��امانه از سه جزء اصلی تش��كيل شده است كه 
عبارتند از: 

1-2-1. برچسب 2
برچس��ب شامل يك ريزتراشه ي3 متصل به يك آنتن 
می باش��د و به فراخ��ور نياز و كاربرد در ش��كل ها و 
اندازه ه��ای مختلفی برای فركانس های مش��خص و 

محدوده ي كاری معين طراحی می گردد.
برچسب ها به دو نوع فعال 4و غيرفعال 5تقسيم شده اند.
در برچسب هاي غيرفعال انرژی از طريق قرائتگر6 [1] 
اخذ شده و  برچسب فعال می گردد. در برچسب های 
فعال باتری مخصوصی تعبيه ش��ده ك��ه با انرژی اين 
باتری، برچسب قدرت بيشتری پيدا كرده و فاصله ای 

چندين برابر برچسب غيرفعال را پوشش مي دهد. 

2-2-1. قرائت كننده 
اين جزء معموالً به يك سامانه ی رايانه اي متصل است 
و مانند اس��كنر باركد عمل می كن��د. در بعضی انواع 
آن، بات��ری تعبيه ش��ده كه تا بت��وان از آن به صورت 
متحرك برای عمليات خواندن برچس��ب ها اس��تفاده 
نمود. قرائت كننده ارتباط بين س��امانه ي اطالعاتی و 

برچسب ها را برقرار می كند. 

3-2-1. آنتن
آنت��ن به قرائ��ت كننده متص��ل اس��ت و در اندازه ها 
و س��اختارهاي مختلف براس��اس فاصل��ه ي ارتباط و 
بهره وری مورد نظر طراحی می ش��ود. آنتن برچسب 

2-Tag
3-Micro Chip
4-Active
5-Passive
6-Reader

مديريت گـــردش پالـت ها
در صنـعت خودروســازی
با اســتفاده از ســـامانه ي

مهندس عليرضا باقرمحمدی 
كارشناس اداره برنامه ريزی 

نگهداری و تحويل قطعات خارجی

شركت خودروسازی سايپا – مديريت دريافت ، نگهداری و تحويل مواد

مهندس حسين گمار
كارشناس اداره برنامه ريزی 

نگهداری و تحويل قطعات داخلی

RFID
 ،SP : واژه های كليدی

GP، پالت، قرائت  كننده، 
RFID ،برچسب
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RFID 3-1. انواع سامانه هاي
1-3-1. سامانه ی بسته ]2[

در اين سامانه برچس��ب های مورد استفاده برای يك 
كاال نس��بتاً دايم می باشند. برچسب روی كااليی زده 
می ش��ود كه به دست مش��تری رفته و مجدداً عودت 
داده مي شود مانند، كتاب در كتابخانه و هر جايی كه 
اموال در يك چرخه حركت می كنند. از ويژگی های 
برچس��ب های مورد استفاده در اين سامانه می توان به 
عمر طوالنی و امكان قرار گرفتن در ش��رايط دشوار 

اشاره نمود.

2-3-1. سامانه ی باز ]3[
در اي��ن س��امانه ش��ئ م��ورد رديابی قابل برگش��ت 
نمی باش��د؛ به همين دليل برچسب بعد از مدتی از بين 
می رود مانند بس��ته های پس��تی، پارچه، مواد غذايی 
و اجناس مغازه ه��ای مختلف. در اين س��امانه قيمت 

برچسب ها نقش تعيين كننده ای دارد.

RFID 2. تاريخچه ي
بس��ياری از موضوع��ات و مطال��ب در گذرگاه های 
زمان، مبهم و پيچيده می باش��ند. بررس��ی تاريخچه ي 
RFID س��خت و چالش برانگيز است، اما با بررسی 

تاريخ ما می توانيم درهايی از آينده را بگشاييم.

قرن نوزدهم ميالدي نقط��ه ی عطفی به منظور درك 
بنيادين انرژی الكترومغناطيس می باشد. در سال 1846 
    Michel Faraday ي��ك محقق انگليس��ی به ن��ام
عنوان نمود ك��ه نور و ام��واج، بخش هايی از انرژی 
مغناطيسی هس��تند.[2]. در همان سال يك فيزيكدان 
 James Clerk Maxwell اس��كاتلندی ب��ه ن��ام
تئ��وری اي را پيرام��ون حركت الكتريس��ته و انرژی 
مغناطيس��ی در امواج متقاطع و با سرعت مساوی نور، 

منتشر كرد.
 ،Heinrich Rudolf Hertz  1887 س��ال  در 
فيزيك��دان آلمانی ثاب��ت كرد ام��واج متقاطع بلندی 
وج��ود دارند ك��ه می توانند در س��رعت نور حركت 
نموده و منعكس ش��وند. اين انعكاس و قطبی ش��دن 

همچون نور می باشد.
در  س��ال Emst.F.W، 1906 موفق به اثبات وجود 
امواج پيوس��ته و ارسال سيگنال های راديويی گرديد، 
كه اين موفقيت شروع ارتباطات راديويی مدرن بود.

در اواس��ط قرن بيس��تم و به ويژه در كشاكش جنگ 
جهان��ی دوم تولد رادار در آزمايش��گاه های علمی به 
خصوص توسط متفقين به عنوان تكنيكی برای تعيين 

اهداف، پيگيری شده و توسعه يافت .
اي��ن مطالعات ادامه يافت تا س��ال 1960 كه مقدمات 
شكوفايی  RFID به وسيله ی R.F.Hamylton با 
تئوری الكترومغناطيس بوجود آمد. حسگرها و نقاط 

كنترلی نيز بعد از سال 1960 پديد آمدند.
ده��ه ي 90 ، دوران��ی با اهميت در س��ير پيش��رفت و 
ش��كوفايی RFID به شمار می آيد. در اين دهه برای 
اولي��ن بار قابلي��ت پروتكلی چندگانه ب��رای دريافت 
عوارض پديد آمد. ابزار فوق برای اولين بار در جهان، 
در س��ال 1991 در ايالت اوكالهامای آمريكا و برای 
كنترل س��رعت و اخذ عوارض وس��ايل نقليه در نقاط 
متعدد بزرگراه های آن ايالت نصب گرديد. بعد از آن 
در س��ال 1992 در منطقه ي هاس��تون نيز قرائتگرهای 
مربوط��ه جهت ايج��اد ي��ك س��امانه يی يكپارچه با 

همسايه ي جنوبی اوكالهاما نصب گرديد .
  RFID در اروپا نيز كاربرده��ای متعددی از فناوري
در صنع��ت و اقتصاد ايجاد گردي��د. در اين دهه اين 
سامانه جهت كنترل استارت تعداد زيادی از خودروها 
مورد استفاده قرار گرفت. اين سامانه با كاربری هايی 
همچون كارت های بازی، توزيع س��وخت، اطالعات 
وس��ايل نقليه و .... كاربردی گسترده يافت. توسعه ي 
 ،CGA اين فناوری در شركت های بزرگی همچون
Bosch ،Alcatel و ... ادام��ه ياف��ت. در اي��ن دهه 
برخ��ی از كاربرده��ای RFID از قبي��ل، پرداخ��ت 
ع��وارض، در كش��ورهای ديگری چون، اس��تراليا ، 

چين، برزيل ، هونگ كونگ و ....گسترش يافت.
در سال های اخير نيز اين فناوری در بسياری از عرصه های 
اقتصادی و صنعتی حاضر بوده، پيشرفت های شگرفی در 
اين زمينه به ويژه در س��اخت پردازشگرهای خودكار و 

وسايل ارتباطی پديد آمده است. [3]

را فعال ك��رده و اطالعات آن را با انتش��ار پالس های 
راديويی انتقال می دهد. 

4-2-1.  ايستگاه
مجموعه ي آنتن و قرائت كننده را ايس��تگاه می نامند. 
ايستگاه مي تواند اطالعات ذخيره شده در برچسب را 

بخواند و آن را با اطالعات جديد به روز نمايد. 
برای اين سامانه، نرم افزاری بسته به كاربرد مورد نظر 

قابل طراحی است. 
ش��كل 1 اجزاي اصلی سامانه ی RFID و چگونگي 

ارتباط آنها را نمايش می دهد. [2]
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]4[  RFID 3. حوزه هـای كاربـرد
توسعه ی RFID در پنج حوزه ی كليدی تعريف می شود :

مديريـت زنجیـره ي تأمیـن: مانن��د )مديريت 
زنجي��ره ي تأمي��ن ب��رای مش��تری و خ��رده فروش، 
واس��طه های دولتی، بازارهای صنعتی، ش��ركت های 

بازرگانی بزرگ و متوسط(

تولیـد موجـودی در حـال سـاخت: مانن��د 
فرآيند مونتاژ خودرو، تولي��دات صنعتی، توليد مواد 

نفتی و شيميايی

3-3. مديريـت اموال: مانن��د مديريت اموال در 
بازارهای صنعتی، رديابی در فرودگاه و شركت های 
مس��افربری هواي��ی، مديريت محوط��ه ي نگهداری 

خودرو، رديابی اموال عمومی

4-3. امنیـت و كنتـرل دسـتیابی: مانند رديابی 
كانتينرها، امنيت ملی

قابلیـت رديابـی: مانند بهداش��ت و داروس��ازی، 
ردياب��ی توليدات غذاي��ی، مديريت طي��ور، رديابی 

نامه ها و بسته های پستی

4. پیاده سازی سامانه RFID در 
زنجیره ي ارزش صنعت خودروسازی 

]5[
ش��ركت های متع��ددی در زنجي��ره ي ارزش صنعت 
خودروس��ازی [4] مشاركت دارند. اين زنجيره شامل 
لجس��تيكی،  خدمات  ارايه دهندگان  تأمين كنندگان، 

سازندگان، فروشندگان و گاراژها می باشد.
پياده س��ازی س��امانه ی RFID در اين زنجي��ره مزايا و 

هزينه هايی را برای هر يك از اجزاي آن به دنبال دارد.

گاراژفروشندهسازندهتأمين كننده

· برچسب  گذاریهزينه  ها
· تغييرات فرآيند توليد

 · ايجاد زيرساخت
قرائتگرها

· ايجاد زيرساخت قرائتگرها
 · يكپارچه  سازی زير

ساختارهاي اطالعاتی موجود

 · ايجاد زيرساخت
قرائتگرها

· ايجاد زيرساخت قرائتگرها

· توزيعمزايا
· كنترل سرقت

· مديريت موجودی  ها
· كنترل سرقت

· تصديق نام تجاری
 · مونتاژ
· توزيع

· پشتيبانی جهت فراخوانی
· بازيافت

· توزيع
· كنترل سرقت

· تصديق نام تجاری

· تعمير و نگهداری
· تصديق نام تجاری

5. كاربردهای RFID  در صنعت 
خودروسازی

كاربردهای فناوري RFID  در صنعت خودروسازی 
را می ت��وان در س��ه گروه، ش��امل رديابی قطعات، 
مديري��ت اموال س��رمايه ای و وس��ايل حمل و نقل 

مطرح نمود.

1-5. رديابی قطعات
ام��كان رديابی قطعات در زنجيره ي تأمين می تواند 
بهبودهاي��ی در ارتباط ب��ا مديري��ت موجودی ها، 
تصدي��ق نام تج��اری، كنترل س��رقت، مونتاژ و نيز 
فعاليت ه��ای خدم��ات پس از فروش چ��ون تعمير 
و نگه��داری، فراخوانی و بازياف��ت ايجاد نمايد. به 
منظور دس��تيابی به اي��ن مهم می توان برچس��ب را 
مس��تقيم برروی قطع��ه [5] و يا بر روی بس��ته بندی 
قطع��ات يا تجهي��زات حامل آنها نص��ب نمود. در 
روش دوم ممكن اس��ت هر برچسب برای شناسايی 
بيش از يك آيتم اس��تفاده ش��ده و موجب كاهش 
هزينه ها ش��ود به ويژه اگر ظروف بسته بندی قابليت 

استفاده ي مجدد را داشته باشند.

مديريت موجودی ها
ه��دف از مديري��ت موجودی ه��ا حف��ظ س��طح 
موجودی در كم ترين حد ممك��ن، بدون مواجه با 
كمبود می باش��د. در صنعت خودروس��ازی كشور 
انبارها از وسعت قابل توجهی برخوردارند و گاهی 
تا 3000 نوع از قطعات مختلف را در آنها نگهداری 
می نماين��د. بنابراين مديري��ت موجودی ها در اين 
صنعت مستلزم برنامه ريزی دقيق بر مبنای برنامه های 
توليد، ذخيره در دس��ت، قطعات در گردش و حتی 
زمان هاي كوتاه بارگيری می باش��د. در اين راس��تا 
فناوری RFID می تواند اطالع��ات قابل اطمينانی 
در ارتباط با قطع��ات در گردش و ميزان موجودی 

RFID
مديريت گـــردش پالـت ها
در صنـعت خودروســازی
با اســتفاده از ســـامانه ي
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آنها در هر موقعيت مكانی، را با سرعت باال و تقريباً 
بدون دخالت انسان ارايه نمايد.

مزايای استفاده از RFID در مديريت موجودي ها 
به قرار زير است:

•  كاهش سطح موجودی اطمينان
•  جلوگيری از خروج ناخواسته مواد

•  دقت و سرعت باالی جريان قطعات
•  كاهش هزينه ي باالی سفارشات اضطراری

•  حذف نياز به جس��تجوي قطعات مفقود شده )در 
صورتی كه از سامانه RTLS [6] بهره جوييم(

•  كنترل خودكار ورودی ها و خروجی ها
[7] VMI پشتيبانی از سامانه ی  •

2-1-5. تصديق نام تجاری
توليد و عرضه ی قطعات تقلبی خودرو اثر مخربی بر 
تجارت قطعات يدكی داشته و سود كلی سازندگان 
را تحت تأثير قرار می دهد. RFID اين مش��كل را 
حل نموده است، به اين منظور تأمين كنندگان بايد 
كليه ی محصوالتش��ان را برچسب گذاری نموده و 
شماره سريال منحصر بفردی در آنها ذخيره نمايند. 
جهت حفاظت از نام تجاری س��ازنده با مش��اركت 
 RFID كليه ی فروش��ندگان قطعات ، قرائتگرهای
در ه��ر مكانی كه قطعات فروخته می ش��وند نصب 

می گردد.
مزايا:

•  تضمين فروش قطعات تصديق شده
•  خ��ودداری از گارانت��ی قطع��ات تقلب��ی مورد 

مصرف
•  ش��انس بيش��تر جهت شناس��ايی قطعات تقلبی و 

مسدود نمودن بازار آنها
•  اطالعات فروش قطعات در هر واحد

3-1-5. كنترل سرقت
س��رقت يكی از اساس��ی ترين معض��الت در انواع 
زنجيره های تامين می باشد. اقالمی كه از قفسه های 
فروش��ندگان س��رقت می ش��وند، س��هم ناچيزی از 
مجم��وع كل س��رقت از قطعات خودرو را، ش��امل 
می گردند. عموماً س��رقت قطعات خودرو در حمل 
و نقل، توزيع )س��رقت درون سازمانی( و موجودی 
س��ازندگان )س��رقت برون س��ازمانی( رخ می دهد. 
بمنظور شناسايی و رديابی، قطعات مورد نظر بايد به 
برچسب های RFID مجهز گرديده و اطالعات بين 
تامين كنندگان، سازندگان و فروشندگان به اشتراك 
گذاشته شود. بنابراين قرائتگرها در مكان های توزيع 
قطعات نص��ب می گردند )برای مث��ال در خروجی 

انبارها(.
مزايا:

•  اطالع رس��انی س��ريع از بروز سرقت و كمك به 
شناسايی نقاط ضعف زنجيره تأمين

•  ايجاد مانع جهت فروش اقالم سرقت شده

4-1-5.  خودكارسازی مونتاژ
 RFID به س��ه روش مختلف م��ی توان از فن��اوری

جهت بهبود فرآيند مونتاژ بهره جست.
اول اين كه با نصب برچسب بر روی كليه قطعات هر 
خ��ودرو )حدود  13000 قطع��ه( فرآيندهای توليد به 

طور كامل خودكارسازی گردند.
مزايا:

•  يكپارچه سازی كنترل كيفيت جامع
•  وج��ود  اطالع��ات موجودی در حال س��اخت در 
هر لحظ��ه، برنامه ري��زی خروجی واقع��ی را مقدور 

می سازد.
•  پشتيبانی از بهبود مستمر فرآيند توليد

•  انعطاف پذيری در استفاده از ماشين آالت
•  حذف فعاليت های دس��تی كارگر و خطای نيروی 

انسانی
در روش دوم برچسب تنها بر روی قطعاتی كه تقاضای آن 
متغيری از سفارشات مشتری  است، نصب می گردند كه به 

آن "مديريت ساخت بر مبنای سفارش"[8] می گويند.
مزايا:

•  اجتناب از بروز خطا در پيكربندی خودرو
•  مونتاژ س��ريع تر با خودكارسازی برخی از مراحل 

كنترل كيفيت
سومين روش كه امروزه در ارتباط با موضوع رديابی 
در برخی از كارخانه ها اجرا شده، "موجودی در حال 
س��اخت"[9]می باش��د كه در آن برچسب RFID بر 
روی خ��ودرو و يا حمل كنن��ده آن در فرآيند مونتاژ 

نصب می گردد.
مزايا:

•  افزايش دقت برنامه ريزی خروجی
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•  بهره برداری بهينه از ظرفيت ايستگاه های مونتاژ و 
كاهش زمان چرخه

•  افزاي��ش كنترل كيفي��ت در برخی از مراحل توليد 
)مانند رنگ كاری(

5-1-5. خدمات پس از فروش
بكارگي��ری فن��اوری RFID  جهت ارائ��ه ی خدمات 
پس از فروش بهبودهاي��ی در زمينه تعمير و نگهداری، 
فراخوان��ی و بازيافت ب��ه ارمغان م��ی آورد. آگاهی از 
تاريخچ��ه ی  قطعات بكار گرفته ش��ده در هر خودرو، 
نقش مهم��ی جهت تصميم س��ازی به منظ��ور ارائه ی 

سرويسهای تعميرات و نگهداری خودرو ايفا می نمايد.
مزايا:

•  مستندسازی خودكار تعميرات انجام شده
•  پيشگيری از خطاهای تعمير و نگهداری

•  نگهداری و تعميرات پيشگيرانه
•  درج اطالعات محصول روی قطعات يدكی

فراخوان��ی عموم��ی محصوالت، گرانقيم��ت بوده و 
موجب تغيير تصوير خودروس��از در بازارهای هدف 
می گ��ردد. به ع��الوه در برخ��ی م��وارد به علت در 
دس��ترس نبودن اطالعات الزم جهت رديابی قطعات 
كليه ی محصوالت موج��ود در خط توليد فراخوانی 
 RFID می گردن��د. بنابراين ب��ا بكارگيری س��امانه

می توان فراخوانی را به صورت هوشمند انجام داد.
در اروپ��ا طبق قانون، مس��ئوليت بازياف��ت خودروها 
برعهده ی خودروس��ازان است و در اين ميان بايد 85 
درصد قطعات خ��ودرو بازيافت گردند. قبل از اقدام 
ب��ه بازيافت اقالم قابل فروش از س��اير اقالم تفكيك 

شده و اقالم قابل بازيافت گروه بندی می گردند. با 
بهره گي��ری از فناوری RFID می توان اين فرايند 

را مكانيزه نمود.
مزايا:

•  طبقه بندی خودكار قطعات
•  تعيين ارزش قطعات قابل فروش به استناد سوابق 

مندرج در تگ هر قطعه

2-5.  مديريت اموال سرمايه ای
به طور كلی سيستم های بسته RFID از مقبوليت بيشتری 
برخوردارند. در صنعت خودروسازی موارد متعددی از 
بكارگيری برچس��ب های اكتيو جهت شناسايی پالتها، 

كانتينرها و ديگر دارايی های متحرك وجود دارد.

1-2-5.  رديابی و مديريت 
ظروف حمل 

بمنظور رديابی ظروف حمل از قبيل كانتينر، پالت، 
جعب��ه ه��ای پالس��تيكی و ... می ت��وان از فناوری 

RFID در يك سامانه بسته استفاده نمود.
مزايا:

•  كاهش س��ردرگمی در جابجاي��ی ظروف حمل و 
افزايش سرعت دسترسی به آنها جهت استفاده مجدد
•  جابجايی سريع كانتينرها در پايانه های محموله

•  افزايش كارايی منابع
•  رديابی قطعات درون ظروف حمل

2-2-5( مديريت ابزار آالت
در فرايندهای ساخت خودرو ، ابزار آالت متحرك 

زي��ادی وج��ود دارند ك��ه برخی از آنه��ا به صورت 
مشترك اس��تفاده می گردند. همانند مشكالتی كه در 
كتابخانه اتفاق می افت��د گاهی اوقات كارگران ابزار 
آالت را ب��ر نم��ی گردانند و مادامی ك��ه ابزار آالت 
در مح��ل خود قرار نگيرند امكان پش��تيبانی مناس��ب 
از عملي��ات توليد مقدور نمی باش��د. به همين منظور 
می توان ب��ا تگ گذاری جامع ابزار آالت به صورت 

خودكار آنها را كنترل نمود.
مزايا: 

•  رديابی موقعيت استفاده از ابزار آالت
•  كنترل صحت كامل بودن ابزار آالت

•  توانايی يافتن ابزارهای مفقود شده

3-2-5. رديابی اموال دارای 
قابلیت استفاده مجدد

كانتينره��ا، قفس��ه ها و ديگر اموال مورد اس��تفاده در 
تولي��د و گردش محص��والت، دارايی ه��ای مدنظر 
در ترازنام��ه ها ب��وده كه نيازمند مديري��ت و رديابی 
می باش��ند. فناوری RFID با رديابی مكان، محتوا و 
وضعيت ظروف حمل، س��ازندگان و شركای تجاری 

آنها را قادر به مديريت هزينه دارايی ها می نمايد. 

3-5. كاربردهای مرتبط با 
وسايل حمل و نقل 

تكنولوژی RFID را می توان در خودروهای دارای 
وظاي��ف خاص )مانند خودروه��ای عمومی( بمنظور 

تامين ايمنی و آ سايش مشتريان بكار برد.

1-3-5. شناسايی
شناس��ايی يك خ��ودروی منحص��ر بفرد م��ی تواند 
برای مقاصد متعددی بكار رود. برای مثال ش��ماره ی 
 RFID الكترونيكی هر وسيله را می توان در برچسب
آن ذخيره نموده و از اين طريق اقدام به شناس��ايی هر 
وسيله نمود. به عالوه از اين تگ می توان جهت ذخيره 

نمودن هر گونه مجوز برای وسايل نقليه بهره جست.
مزايا:

• مكان يابی خودروها
• كنترل سرقت

• بكارگيری در سامانه هايی پرداخت عوارض

2-3-5. كنترل دسترسی
امروزه بس��ياری از وس��ايل نقليه به س��امانه های كنترل 
دسترس��ی و ورود از راه دور مجهز شده اند. به صورت 
نمونه می توان بر روی س��وييچ خودرو يك چيپ رمز 
گذاری ش��ده به همراه يك فرستنده تعبيه نمود تا وقتی 
س��وييچ در محل خود قرار می گيرد در صورت صحيح 

بودن كد دريافتی توسط گيرنده خودرو روشن گردد.
مزايا:

• كنترل سرقت
• آسايش
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6. مورد كاوی سامانه ی RFID در 
مديريت گردش پالت های  

شركت سايپا
1-6. مديريت پالت ها ]1[

 با توجه به اينكه پالت يك ابزار س��رمايه ای اس��ت،  
ايج��اد يك گردش كار يكنواخت ، روان و مناس��ب 
جهت برنامه ريزی ، نيازس��نجی، طراحی و س��اخت، 
مديري��ت بر گردش،بازبينی ،تعمي��ر ،اصالح و ابطال 

مورد نياز می باشد. 
تدوين روش مديريت پالت ها بر اس��اس اهداف زير 

صورت می گيرد:  
 _س��ازماندهی گردش اطالعات و عمليات مبادالت 

پالتها با تأمين كنندگان و سازندگان 
 _ثبت و حفظ س��وابق مبادالت پالت ها با مؤسسات 

طرف قرارداد شركت 
_كنت��رل مب��ادالت پالت های ش��ركت و پالت های 
امانی ش��ركت نزد تامين كنن��دگان به منظور حفظ و 

حراست از اموال و دارايی های شركت 
_كنترل مبادالت پالتهای تامين كنندگان با ش��ركت 
به منظ��ور تضمين حقوق و ام��وال تامين كنندگان و 

سازندگان 
_يكسان سازی و تس��هيل در نحوه ی اطالع رسانی در 
خصوص گردش پالت ها بين شركت و تأمين كنندگان

2-6. انواع پالت ها  
]10[ )GP( 1-2-6. پالت استاندارد

پالت های اس��تاندارد ب��رای قطعات خ��اص طراحی 
نمی ش��وند ولی دارای ابعاد مش��خص و استانداردی 
هستند كه برای قطعات مختلف به كار می روند، اين 
پالت ها برای ارسال قطعات از طرف سازنده، استوك 
قطعات در انبار و تغذيه قطعات به خطوط توليد مورد 
استفاده قرار می گيرند[1] . در حال حاضر پالت های 

 ,GP1 اس��تاندارد در ش��ركت س��ايپا در هفت نوع
GP8 ,GP7 ,GP5 ,GP4 ,GP3,GP2 موجود 
می باشند كه طراحی آنها بر مبنای استانداردهای تبيين 
شده توس��ط مؤسسه ی گاليا )شعبه ی مؤسسه ی اوت 

در فرانسه( و شرايط بومی، صورت پذيرفته است . 

 )SP( 2-2-6. پالت فلزی مخصوص
   ]11[

پال��ت های مخصوص به منظور انبارش و حمل و نقل 
و ارسال محموله های حساس، سنگين و يا فاقد شكل 
هندسی منظم طراحی و س��اخته می شوند . اين پالت 
ها در ابعاد و اش��كال متفاوت طراحی و ساخته شده و 
به منظورهای محدود مورد استفاده قرار می گيرند[1]. 
در حال حاضر 125 نوع پالت مخصوص در ش��ركت 
س��ايپا طراحی گرديده و مورد اس��تفاده ق��رار گرفته 

است.

3-6.  سامانه ی جاری گردش پالت ها
در ح��ال حاضر در محمول��ه های ارس��الی اقالم در 
سه ش��يوه ی مختلف بسته بندی ش��امل فله در پالت، 
كارت��ن در پالت و كارتن در كف��ی پالت چوبی بين 
تأمي��ن كنن��دگان و بخش های داخلی ش��ركت در 
گردش می باشند. سيس��تم جاری شامل40000 عدد 
پالت اس��تاندارد و 16000 عدد پالت خاص بوده كه 
از اين ميزان تعداد3800 عدد روزانه در حال گردش 
می باش��د، 40 درصد اي��ن پالت ها، پالت های خاص 
طراحی و س��اخته ش��ده توسط س��ازندگان بوده كه 
گردش آنها بدون صدور هرگونه مس��تنداتی صورت 
گرفته، در س��امانه كنترلی فعلی ق��رار ندارند. بقيه ی 
پالت ها با صدور مس��تندات در سيستم گردش نموده 
و اطالع��ات آنها ثبت می گردد كه 47 درصد از اين 
ميزان پالت های استاندارد و 13 درصد پالتهای خاص 

طراحی و ساخته شده توسط شركت سايپا می باشند.
 در فرآيند گردش پالت ها، محموله های ارسالی توسط 
تأمي��ن كنندگان پس از ورود به ش��ركت و طی مراحل 
اداری )صدور مستندات ( برای تخليه محموله به انبارهای 
مربوط��ه منتقل می گردند . اق��الم در انبارها تخليه و در 
محل مربوطه چيدمان می گردند. سپس بر اساس برنامه ی 
توليد ، پالت های حاوی اقالم توسط واحد تغذيه خطوط 
به س��الن های توليدی ارس��ال می گردند . در سالن های 
توليدی بر اساس پست بندی سالن ، اقالم در ايستگاه های 
مربوطه قرار گرفته ، پس از تخليه ی پالت ها، پالت های 
خالی به بيرون از س��الن ها و محل های تعيين شده انتقال 
می يابن��د پالت های خالی طی دفعات مكرر، طی س��ه 
شيفت توس��ط واحد كنترل گردش پالت ها و به منظور 
جلوگيری از ازدحام پالت ها و فشردگی فضای حساس 

مجاور سالن ها ،  به محوطه پالت ها منتقل می گردند .
از طرف��ی نماينده ی تأمي��ن كننده با تأييد مس��تندات 
محمول��ه ی ارس��الی )اظهارنامه( توس��ط واحدهای 
ذيربط همچون انبار ، حراس��ت و ... نسبت به دريافت 
پالت بر اس��اس ميزان كاردكس ش��ركت خود )كه 
بر اس��اس مبادالت ص��ورت گرفته و توس��ط بانك 
اطالعاتی مرب��وط به اين مهم بي��ن واحدهای درگير 
در س��ايپا و شركت سازه گستر در اشتراك می باشد( 
اقدام می نمايد . به عالوه تأمين كننده مجاز به دريافت 
پالت های مورد طلب در زمانهای ديگر نيز می باشد.

نكته ديگر در اين خصوص تعمير پالت ها اس��ت، كه 
با صدور مجوز توس��ط واحد كنترل گردش پالت ها 

در واحد تعمير پالت ها صورت می پذيرد. 
الزم به ذكر اس��ت در شركت س��ايپا پروژه ای تحت 
عنوان سبدهای پالستيكی و با هدف جايگزينی سبدها 
و كفی های پالستيكی به جای كارتن ها و كفی های 
چوبی در دراز مدت تعريف گرديده ، كه در مرحله ی 

اجرای آزمايشی در سطح 300 قلم می باشد.
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