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فناوري RFID1 با پيشرفت روزافزون در زمينه ي سرعت و حجم انتقال داده ها و همچنين افزايش استقامت 
فيزيكي برچسب2 در برابر دما و شرايط محيطي، به تدريج حوزه هاي متعددي را پوشش داده و سبب ارتقا سطح 
اتوماسيون مي گردد. يكي از اين زمينه ها، انتقال حجم زياد داده هاي يك ابزار ماشينكاري در محيط بسيار آلوده و 
خشن يك ماشين CNC است. امري كه مي تواند آخرين حلقه ي اتوماسيون در فرآيند بسيار دقيق و پيچيده ي 

ماشينكاري را تكميل نموده و امكان افزايش دقت را تا باالترين حد ممكن فراهم نمايد.
در فرآيند ماشـينكاري الزم اسـت هر ابزار جهت بازبيني و اصالح از ماشـين خارج شـده و پس از 
بررسـي تمامي ابعاد توسط دسـتگاه Tool Pre-setter در اتاق ابزار به ماشين برگردانده شود. در 
روش سنتي اطالعات ابزار توسط متصدي دستگاه نوشته شده و پس از بازبيني و اصالح  در دستگاه، 
اطالعات جديد ابزار توسـط متصدي از طريق HMI وارد بانك اطالعاتي ماشـين مي گردد. در اين 
فرآيند امكان بروز خطا و نيز افزايش هزينه ي توليد وجود دارد. براي حل اين مشـكل از شناسايي 
خـودكار ابزار3 يا به اختصار ATI اسـتفاده مي شـود. در اين روش از فنـاوري RFID براي انتقال 
اطالعات ابزار بين ماشـين و ابزار و همچنين دسـتگاه و ابزار  اسـتفاده مي شود. در اين مقاله ضمن 

تشريح ATI به نمونه هايي از كاربرد آن در صنعت كشور اشاره شده است.

RFID .1
در دهه ي گذشته RFID يك فناوري جديد و تا حدي پيچيده بود كه عمدتاً در صنعت به كار گرفته مي شد. به عنوان مثال 
در صنعت خودرو خطوط مونتاژ بدنه، رنگ، تريم و سامانه  هاي كانوايري مونتاژ ترمز ABS، ايربگ، موتور و گيربكس 
با استفاده از اين فناوري به سطح بااليي در اتوماسيون و قابليت اعتماد دست يافتند. البته در خطوط مونتاژ لوازم خانگي، 

1-Radio Frequency IDentification
2- tag
3- Automatic Tool Identification

1فناوري 1فناوري RFID1 با پيشرفت روزافزون در زمينه ي سرعت و حجم انتقال داده ها و همچنين افزايش استقامت 

فيزيكي برچسب2 در برابر دما و شرايط محيطي، به تدريج حوزه هاي متعددي را پوشش داده و سبب ارتقا سطح 
اتوماسيون مي گردد. يكي از اين زمينه ها، انتقال حجم زياد داده هاي يك ابزار ماشينكاري در محيط بسيار آلوده و 
CNCخشن يك ماشين CNCخشن يك ماشين CNC است. امري كه مي تواند آخرين حلقه ي اتوماسيون در فرآيند بسيار دقيق و پيچيده ي 

استفاده از فناوري

در شناسايي خودكارابزار  
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تجهيــزات مخابراتي، موتورهاي الكتريكــي توان پايين، 
كنتاكتور و ... نيز مواردي از RFID  استفاده گرديد. 

به تدريج با امكان افزايش حجم تبادل اطالعات، حوزه ي 
اســتفاده ى اين فناوري گســترش يافــت و در انبارهاي 
مكانيزه و لجستيك قطعات، جهت رديابي كاال استفاده 
شــد. از سوي ديگر افزايش ســرعت انتقال اطالعات با 
اســتفاده از فركانس هاي باال به حدي رســيد كه امكان 
بهره گيري از RFID  در رديابي قطارها نيز ميسر گرديد. 
امــروز ديگــر RFID يــك فناوري انحصــاري در 
صنعت نيســت و در بســياري از حوزه هــاي تجاري 

نيز وارد شده اســت. در فروشگاه هاي كوچك نيز با 
كمــك اين فناوري، امكان رديابــي و افزايش ايمني 

محصوالت فراهم گرديده است.
فناوري RFID مبتني بر شناســايي به وسيله ي امواج 
راديويي اســت كــه تجهيزات آن به ســه بخش زير 

تقسيم مي شوند:
− برچســب كه عبارت اســت ازحافظه ي قابل حمل 

ذخيره ي اطالعات
− آنتن كه فرامين پردازشگر را به امواج راديويي تبديل 
مي نمايد. البته در برچسب هاي پسيو، آنتن در دو فركانس 
مجزا امواج راديويي ارسال مي نمايد كه عالوه بر اطالعات، 

تغذيه ي مورد نياز برچسب را نيز ارسال مي نمايد.   
− پردازشــگر كه از طريق آنتن به اطالعات برچسب 
دسترســي يافته و بــا اليه هاي باالتر هرم اتوماســيون 
از طريــق بســترهاي صنعتــي ماننــد Ethernet و 

PRPFIBUS ارتباط برقرار مي كند. 
حجم اطالعات مبادله شده و سرعت نسبي بين آنتن و 
برچسب دو پارامتر اصلي در تعيين فركانس راديويي 
مي باشــند. با توجــه به مقــاالت متعــدد در زمينه ي 
RFID و هدف مقاله، بررســي جزييات بيشتر خارج 

از حوصله ي اين نوشته مي باشد.

2. مديريت ابزار
براي هــر ابزار براســاس فرآينــد تعريف شــده، آلياژ 
قطعه ي كار و مشــخصات بخش برشــي، سقف مجاز 
عملكرد مشخص مي شود. در يك فرآيند ماشينكاري، 
كنترل كننده ي مركزي با پايان هر مرحله، ابزار مربوطه 
را در مخــزن ابزار4 قــرار داده و ابزار مرحلــه ي بعد را 
برداشــت مي نمايد كه اين امور به ترتيب Unload و 
Load ناميده مي شوند. با قرارگيري هر ابزار، كاركرد 
مجاز ابزار يك عدد كاهش مي يابد. مديريت برداشت و 
قراردهي صحيح ابزارها در مخزن، مديريت ابزار ناميده 
مي شــود. اين مديريت همچنين موظف است براساس 
بانك اطالعاتي ابزارها، ميزان استفاده از هر ابزار را دنبال 
نموده و نســبت به صدور هشدار و يا فرمان توقف براي 

ابزار با كاركرد بيش از حد مجاز اقدام نمايد.
امروزه يــك رقابــت تنگاتنگ در دنيــاي ابزارهاي 
ماشينكاري مطرح است. حاشيه ي سود بسيار كاهش 
يافتــه و در نتيجــه فرآيندهاي قديمــي توليد، مرتب 
نيازمند بازنگري و نوآوري مي باشــند. در اين حوزه 
ســه پارامتر زمان، هزينه و ميزان توليد در صدر توجه 
مي باشــند و يكي از زمينه هاي مطــرح در دنياي ابزار 
كه تأثير قابل مالحظه  و ســريعي در توليد، طول عمر 
ابزار و بازگشــت سرمايه دارد اســتفاده از سامانه  هاي 
مديريت ابزار كارا هم در اتاق ابزار و هم در ماشين ها 
اســت. روش قديمي نوشــتن اطالعات در اتاق ابزار، 
امــكان خطاي قــرار دادن ابــزار در ماشــين، ابزار با 
اطالعات اشــتباه و امكان خطــا در جابجايي ابزار از 

4- Tool Magazine

شكل 1 .  نمايي از 
ارتباط غيرتماسي 

آنتن با برچسب در 
ATI

شكل 2 .  ساختارهاي مختلف 
RFID شركت زيمنس در 

كاربردهاي صنعتي

(ج)(ب)(الف)
شكل 3.  سه شكل اساسي در سامانه ي سنتي مديريت ابزار

الف - بروز خطا در ورود دستي اطالعات،
ب-  قرائت اشتباه داده هاي برچسب، 

ج- قرارگيري ابزار در مكان اشتباه
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جمله مواردي هســتند كــه مي توانند ســبب كاهش 
زيادي در توليد، زمان وقفه، صدمه به ابزار و ضايعات 

غيرضروري در ماشينكاري شوند.
گرچــه نرم افــزار مديريت ابزار در يك ماشــين امكان 
خطا در استفاده از ابزار را به حداقل مي رساند؛ ولي بايد 
توجه داشت مبناي اطالعات ماشين، اطالعاتي است كه 
متصدي به صورت دستي به ماشين وارد مي كند. در ثبت 
دســتي اطالعات، يك ابزار در نگهدارنده تثبيت شده 
و اندازه گيري ابعاد انجام مي شــود. تغييرات و آفست ها 
روي يك برچســب نوشته شــده و روي نگهدارنده ي 
ابزار  الصاق مي شــود. برچســب امكان بروز خطا را به 
شدت افزايش مي دهد. آيا مي توان به صحت اطالعات 
ثبت شده روي برچسب اطمينان نمود؟ آيا برچسب در 
جابجايــي از ابزار جدا نخواهد شــد؟ آيا ابزار در مكان 
صحيــح در مخزن ابــزار قرار داده خواهد شــد؟ چنين 
خطاهايــي مي تواند ســبب افزايش صدمات بــه ابزار، 
شكســت ابزار، خطاي نابهنگام و پيــش از موعد ابزار، 
صدمه و يا خرابي اســپيندل ماشــين، توليد چندين تن 
ضايعات در سال و حتي صدمه به ماشين و كاهش توليد 
گردد. بنابراين مشــكالت اصلي ناشــي از ثبت و انتقال 

اطالعات توسط متصدي به قرار زير است:
در گذشــته برخــي شــركت ها تــالش نمودنــد از 
باركدهــاي خطــي و دو بعدي در كنــار يك بانك 
اطالعاتي مركــزي براي مديريت اطالعات ماشــين 

اســتفاده نمايند. اين تــالش گرچه بــا موفقيت هايي 
همراه بود ولي به دليل ماهيت ذاتي و طبيعت مبتني بر 
نور باركدها و از ســوي ديگر محيط آلوده ي ماشين، 
به يك روش قابل اطمينان بدل نشــد و از بســياري از 
مشكالت مشــابه روش دستي رنج مي برد. باركدهاي 
صدمه ديــده و يا كثيف مي توانند ســبب كاهش در 

توليد و عدم قابليت رديابي اطالعات گردند. 

ATI .3
شناسايي خودكار ابزار يا ATI روشي براي شناسايي 
خــودكار ابــزار ماشــينكاري اســت و به بيــان فني، 
 ATI در مديريت ابزار است. در RFID بكارگيري
تمــام داده هاي مربوط به ابزار در برچســب - كه در 

نگهدارنده ي ابزار تعبيه مي شود – ذخيره مي گردد.
با اســتفاده از ATI تغييراتي در فرآيند كاري صورت 
مي گيرد. در اتاق ابزار، ابزار در نگهدارنده تثبيت شــده 
و اندازه گيري توســط دستگاه انجام مي شود. اطالعات 
و آفست هاي ابزار به صورت اتوماتيك توسط دستگاه 
در برچســب همراه ابزار ذخيره مي شــود. سپس ابزار به 
صورت دستي در جايگاه ويژه اي در اختيار ماشين قرار 

گرفته و ماشــين پس از بازخواني اطالعات برچسب، 
نســبت به ثبت اطالعات در بانك اطالعات ماشين و 
قرار دادن ابزار در موقعيت صحيح در مخزن ابزار اقدام 
مي نمايد. بنابراين ATI با حذف امكان بروز خطاهايي 
مانند ثبت و يا وارد كردن اشتباه  اطالعات در سامانه ي 
سنتي، تبادل اطالعات بين ماشين و دستگاه را به يك 
حلقه ي بسته ي مطمئن تبديل مي كند. اكنون برچسب 
هر ابزار تمام اطالعــات داخلي ابزار مانند طول عمر، 
موقعيت در مخزن ابزار، اطالعات آفست و تاريخچه ي 
آن را در خود جاي داده است. استفاده از ATI عالوه 
بر مزاياي قابل توجه در زمينه ي فني، از لحاظ اقتصادي 
نيز مقرون به صرفه بوده و بازگشت سرمايه ي معقولي 

به دست مي دهد.
 

1.3. مزاياي فني
استفاده از ATI در قالب خطوط ماشينكاري جديد 
و يا يك پروژه  ي نوسازي سامانه هاي قديمي مزاياي 
فني متعددي دارد كه به سطح مديريت ابزار موجود 
و رويكرد كاربر بســتگي دارد. خاطر نشان مي شود 
كه هر يك از سازندگان فهرستي طوالني از مزاياي 
ATI  ارايه مي دهند كه در واقع همگي معلول ســه 
محــور «حــذف ثبــت و ورود دســتي اطالعات»، 
«افزايش دقت و قابليت اطمينان اطالعات» و «ارتقا 
سطح سامانه اتوماسيون» مي باشند. در ادامه به برخي 

از اين مزايا اشاره شده است:
− بــا حــذف خطــاي متصــدي در ورود داده ها، 

اطالعات ابزار هميشه صحيح خواهد بود.
− كاهش هزينه ي توليد و ديگر هزينه هاي جانبي 

− افزايش سطح اتوماســيون با سامانه ي مديريت ابزار 
خودكار، اين سامانه به شما اجازه مي دهد كه به راحتي به 

مشتريان كيفيت باالي فرآيندهاي توليد را نشان دهيد.
− تمامــي ابزارهــا با دقــت رديابي شــده و امكان 

شكل 5 . نمونه اي از 
اطالعات ابزار ذخيره 

شده در برچسب

شكل 6.  برگشت 
سرمايه و سودآوري 
ATI  يك پروژه ي
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شكل 4.  شماي 
ارتباط پردازشگر با 

كنترل كننده ي ماشين 
ATI و آنتن ها در
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استفاده از يك ابزار بيش از طول عمر مجاز حذف و 
ضايعات مربوطه كاهش مي يابد.

− با افزايش دقت ثبت متغيرها و آفست ابزار، دقت و كيفيت 
ماشينكاري قطعات افزايش قابل توجهي خواهد يافت.

− استفاده از حداكثر عمر نامي ابزار
− افزايش زمان كاركرد مفيد ماشــين با حذف زمان 

الزم براي ورود اطالعات و كاهش ضايعات 
−  اطالعــات دقيق ابزار كه در هر مرحله ي Load و 

Unload بروز مي شود.
− گزارش دهي دقيق اطالعات به بانك داده ها

−  رديابي مستمر ابزار جهت كيفيت حداكثري
− طــول عمــر نامي و فعلــي ابزار با دقــت در بانك 

داده هاي ماشين ثبت مي شود
− كاهش نياز به فهرست برداري از ابزار

− تبديل اطالعات از شــكل كاغذي به ديجيتال، سبب 
حفظ كامًال مطمئن اطالعات در تمام مراحل مي شود.

− اطالعات دقيق ابزار همواره همراه ابزار مي باشــد، 
از اين رو هر لحظه امكان بازخواني آنها وجود داشته 

و نيازي به بانك داده ها وجود ندارد. 
− با حذف كاغذ و برچسب، اطالعات ابزار فراموش 

و يا از بين نخواهد رفت.
− قراگيــري صحيــح ابــزار در مخزن ابزار ماشــين 

تضمين خواهد شد.
− قرائت و نوشتن خودكار اطالعات در برچسب توسط 

ماشين و دستگاه، صحت اطالعات را تضمين مي كند.
−در نتيجه ي استفاده از اطالعات دقيق، به روز و قابل 
اطمينــان ابزار مي توان به ســهولت داده هــا را تحليل 
نموده و در محاسبه ي هزينه ها، مدرن نمودن سامانه ي 
كيفيت ابزار و اســتفاده ي بهينه ي ابزار جهت افزايش 

توليد و كيفيت و راندمان حداكثري استفاده نمود.
−با ذخيره ســازي اطالعــات ابزار ماننــد ابعاد، تعداد 
كاركــرد، موقعيت در مخزن ابزار و .... در برچســب 
همــراه آن، حجم زيادي از داده ها بدون نياز به بانك 

اطالعاتي ذخيره و قابل انتقال خواهد بود.
 

2.3. مزاياي اقتصادي
پروژه ي ATI همانند هر پروژه در زمينه ي اتوماسيون 
بايــد عالوه بــر توجيه فنــي، از توجيــه اقتصادي در 
برگشت ســرمايه برخوردار باشد. نمونه هايي از نتايج 
اقتصادي اجراي ATI در مرجع[3] آورده شده است 
كه نشان مي دهد در صورت اجرا و استفاده ي صحيح 
از ATI عالوه بر مزاياي فني اشــاره شده، در بازه ي 

زماني معقولي سرمايه ي اوليه برگشت شده است. 
به عنوان مثــال، در يك واحد توليد گيربكس خودرو، 
12 ماشــين نصب شده است. با اجراي ATI تعداد ابزار 
معيوب در سال از 175 به كمتر از 20 كاهش يافته است. 
مجموع هزينه هاي حفظ شــده برابر يك ميليون و 690 
هزار دالر و زمان برگشت سرمايه يك سال و نيم تخمين 
زده مي شــود. در يك كارخانه ي توليد قطعات هواپيما 
با 23 ماشــين، اجراي ATI سبب كاهش86 ٪ در ابزار 

معيوب گرديد. اين ميزان كاهش سبب حفظ دو ميليون 
دالر و برگشت سرمايه ي در حد يك سال خواهد شد.

بــه عنوان يك نمونــه ي صنعتي موجــود در ايران، از 
ATI در ســالن ماشــينكاري سرســيلندر پــژو 206 
(TU5, EF7) در شركت ايران خودرو استفاده شده 
است. در اين سالن كه در سال 1388 توسط شركت تام 
ايران خودرو  به بهره برداري رسيده است در 37 ماشين 
 Tool و يك دســتگاه COMAU ســنتر شــركت
Pre-Setter موجــود در اتاق ابزار از RFID جهت 

ثبت و انتقال اطالعات استفاده شده است. 

4. نتيجه گيري
مزاياي RFID در ذخيره سازي و انتقال مطمئن اطالعات 
به صورت غيرتماسي در سرعت  نسبي باال، حجم داده هاي 
زياد و در شرايط محيطي آلوده سبب كاربرد روزافزون آن 
در كاربردهاي مختلف گرديده است. ارتقا سطح مديريت 
ابزار در فرآيند ماشينكاري با توجه به شرايط سخت كاري 

در ماشين نيازمند چنين فناوري مي باشد. 
مي تــوان پيش بينــي نمود كــه عالوه بــر مزاياي فني 
و اقتصــادي،  رقابت واحدهاي ماشــينكاري و لزوم 
كاهش هزينه هاي توليد، بسياري از اين واحدها را در 

آينده متمايل به استفاده از اين فناوري نمايد.

----------------------------------
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