Create a more human library
RFID 401: Ποιότητα και αξιοπιστία ετικετών
Όταν ένα σύστημα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) λειτουργεί
σωστά, μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των βιβλιοθηκονόμων και
να τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στις εργασίες προστιθέμενης αξίας
για τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί. Τα συστήματα RFID μπορούν επίσης να
αυξήσουν το βαθμό εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών. Επιπλέον,
μπορούν να βοηθήσουν τις βιβλιοθήκες να ελέγξουν τα έξοδά τους.
Ωστόσο, τα συστήματα RFID δεν λειτουργούν πάντα σωστά. Όπως συμβαίνει
σε άλλα πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα, τα συστήματα RFID μπορεί να
καταρρεύσουν (και να παρουσιάσουν επιβράδυνση), γεγονός που οφείλεται
σε ελαττώματα του εξοπλισμού, κατεστραμμένο λογισμικό, περιβαλλοντική
καταστροφή και τη φυσιολογική φθορά του χρόνου. Ωστόσο, και προς
μεγάλη μας έκπληξη, πολλά από τα προβλήματα των συστημάτων RFID
οφείλονται σε ένα από τα λιγότερο ακριβά συστατικά μέρη τους: την
ετικέτα.
Μέσα σε λίγα χρόνια –ίσως και μήνες– το εύρος ανάγνωσης ορισμένων
ετικετών βιβλιοθήκης θα αρχίσει να μειώνεται και η ετικέτα ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Φυσικά, μια τόσο κακή απόδοση προκαλεί ανησυχία και
προβληματισμό στους βιβλιοθηκονόμους που διαπιστώνουν κάτι τέτοιο. Οι
αγορές πραγματοποιούνται συνήθως μετά από ενδελεχή έρευνα (πρόκειται
για βιβλιοθηκονόμους, άλλωστε) και οι εταιρείες πώλησης είναι συνήθως
αξιόπιστες. Επιπρόσθετα, οι ετικέτες διαθέτουν συχνά πιστοποίηση
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθιέρωσε ο Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης (ISO).

Δυστυχώς, ορισμένοι προμηθευτές ετικετών δεν αναγνωρίζουν ή δεν
παραδέχονται τις απαιτήσεις μεγαλύτερης διάρκειας ζωής για τις ετικέτες
που φέρουν διάφορα στοιχεία βιβλιοθήκης. Οι συγκεκριμένοι προμηθευτές
συνιστούν λιγότερο ανθεκτικές και οικονομικότερες ετικέτες, όπως αυτές
που χρησιμοποιούνται σε συστήματα απογραφής ή λιανικών πωλήσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξε σύγχυση σχετικά με το θέμα στο
υλικό προώθησης, όπου αναφέρεται ότι λιγότερο ανθεκτικές ετικέτες
συμμορφώνονται με κάποιο πρότυπο ISO για την αγορά βιβλιοθηκών. Αυτοί
οι ισχυρισμοί είναι ακριβείς, σε γενικές γραμμές, αλλά μπορεί να είναι και
παραπλανητικοί. Το συγκεκριμένο πρότυπο ISO, το οποίο καθορίζει τον τρόπο
επικοινωνίας της ετικέτας με τη συσκευή ανάγνωσης στη βιβλιοθήκη, είναι
σημαντικό αλλά δεν υποδεικνύει ούτε καθορίζει τις προσδοκίες όσον αφορά
στην ποιότητα ή την αξιοπιστία.

Κατασκευή της ετικέτας
Η αξιοπιστία της ετικέτας βασίζεται στη σχεδίαση, τα υλικά και τις μεθόδους
κατασκευής της.

Το σκληρό μάθημα που μαθαίνουν οι συγκεκριμένοι βιβλιοθηκονόμοι είναι
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ετικέτες RFID. Βασίζονται
σε διαφορετικά σχέδια, προορίζονται για διαφορετικούς σκοπούς και έχουν
διαφορετική διάρκεια ζωής. Κατασκευάζονται από διαφορετικά υλικά και με
διαφορετικές μεθόδους. Ως εκ τούτου, ορισμένες ετικέτες έχουν μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση από τις άλλες.

Διάρκεια ζωής μιας ετικέτας RFID
Οι ετικέτες RFID βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις, όπως η έκδοση
εισιτηρίων σε πάρκα ψυχαγωγίας και θέρετρα σκι, ο έλεγχος μαρκών καζίνο,
την εξακρίβωση χρημάτων και την παρακολούθηση προϊόντων κατά μήκος
της αλυσίδας προμηθειών. Ανάλογα με την εφαρμογή, ο αγοραστής θα έχει
διαφορετικές προσδοκίες όσον αφορά στο κόστος, το εύρος ανάγνωσης και
την ανθεκτικότητα των ετικετών.
Μία από τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές είναι η χρήση τους στις βιβλιοθήκες,
όπου οι ετικέτες πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικές για τουλάχιστον 15
χρόνια. Οι ετικέτες βιβλιοθήκης πρέπει να λειτουργούν μεγαλύτερο διάστημα
συγκριτικά με τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται στα εμπορικά καταστήματα
ρούχων, για παράδειγμα, και αυτή η πρόσθετη αξιοπιστία ενδέχεται να
αυξήσει το κόστος κατασκευής τους.

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εγκάρσια τομή, μία κοινή ετικέτα RFID
αποτελείται από διαδοχικά στρώματα διαφόρων κατηγοριών υλικών,
τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσουν. (Σημείωση: Τα στρώματα δεν
απεικονίζονται σε κλίμακα.)
Κάτω από το προστατευτικό ανώτερο στρώμα (συνήθως από χαρτί ή
πολυπροπυλένιο) υπάρχει ένα στρώμα κόλλας. Οι κόλλες μπορεί να είναι
θερμοκολλητικές ή αυτοκόλλητες με πίεση, ενώ έχουν βάση το νερό ή
κάποιο διαλύτη. Το τσιπ –το οποίο ονομάζεται επίσης ολοκληρωμένο
κύκλωμα ή IC– συνδέεται στην κεραία (συνήθως από αλουμίνιο ή χαλκό)
χρησιμοποιώντας μια αγώγιμη κόλλα. Μια αγώγιμη κόλλα μπορεί να μια
εποξική, μια πάστα ή μια ταινία. Η κεραία συνδέεται σε ένα πλαστικό
υπόστρωμα (συνήθως PET, μια μορφή πολυεστέρα). Μετά υπάρχει ένα
ακόμη στρώμα κόλλας και στο τέλος ο προστατευτικός φορέας της κόλλας, ο

οποίος συνήθως είναι ένα χαρτί με επικάλυψη σιλικόνης.
Η επιλογή των υλικών σε αυτά τα στοιχεία μπορεί μακροπρόθεσμα να
επηρεάσει σημαντικά την αξιοπιστία του προϊόντος. Με τον καιρό, για
παράδειγμα, ορισμένες κόλλες μπορεί να συντελέσουν στην εμφάνιση ή να
επιταχύνουν τη διάβρωση στην ένωση του τσιπ και της κεραίας.
Για κάθε εφαρμογή, οι σχεδιαστές ετικετών επιλέγουν υλικά που παρέχουν
τον καλύτερο συνδυασμό κόστους, απόδοσης και ανθεκτικότητας. Μεταξύ
άλλων παραγόντων, θα εξετάσουν τις αλληλεπιδράσεις των υλικών της
ετικέτας.
Η διαδικασία κατασκευής μπορεί επίσης να επηρεάσει το κόστος,
την απόδοση και την ανθεκτικότητα της ετικέτας. Η σκλήρυνση, η
στρωματοποίηση και η ακριβής εγγραφή των συστατικών μερών της RFID
αποτελούν προηγμένες διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση
και στενή παρακολούθηση. Οι μικρές παραλλαγές στο χρόνο σκλήρυνσης
ή στην ταχύτητα συναρμολόγησης, για παράδειγμα, μπορούν να έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και τη διάρκεια ζωής.

Συνήθεις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας
Η εξέταση των περιπτώσεων διακοπής λειτουργίας είναι απαραίτητη σε κάθε
συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα κάθε ετικέτας, καθώς
και τις διαφορές μεταξύ των ετικετών.
Οι ετικέτες RFID εμφανίζουν διαφόρων ειδών αδυναμίες ή προβλήματα. Για
παράδειγμα:
• Μπορούν να αναπτυχθούν υψηλά επίπεδα αντίστασης μεταξύ του τσιπ και της
κεραίας. Στους πιθανούς λόγους συμπεριλαμβάνεται η διάβρωση ή η οξείδωση
του συνδέσμου μεταξύ του τσιπ και της αγώγιμης κόλλας ή της κεραίας και της
αγώγιμης κόλλας.

ασφαλείας μπορεί να μειωθεί, καθώς το σύστημα ανίχνευσης δεν θα μπορεί
πλέον να ανιχνεύει ορισμένες ετικέτες. Οι συσκευές ανάγνωσης χειρός δεν θα
ανιχνεύουν όλα τα αντικείμενα. Είναι πιθανόν να προκύψουν σφάλματα κατά
την ανίχνευση πολλαπλών αντικειμένων. Θα επηρεαστεί ιδίως η απόδοση
αναφορικά με δίσκους CD και DVD.

Έλεγχος ανθεκτικότητας
Για να αξιολογήσουν την ανθεκτικότητα των δικών τους ετικετών RFID, οι
κατασκευαστές πρέπει να διεξάγουν πολύπλοκες δοκιμές επιταχυνόμενης
γήρανσης. Οι δοκιμές αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται κατά κόρον στη
βιομηχανία ηλεκτρονικών προϊόντων, μπορούν να προβλέψουν με αξιοπιστία
τη μακροπρόθεσμη αλλοίωση και ανταπόκριση σε δυσμενείς περιβαλλοντικές
συνθήκες.
Στις τυπικές δοκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης, οι ετικέτες RFID υποβάλλονται
σε πολλούς συνδυασμούς θερμοκρασίας και υγρασίας για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανάλυσή τους. Αυτά τα
πειράματα τελούν υπό στενή παρακολούθηση και είναι δυνατή η αναπαραγωγή
τους με ακρίβεια, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση της απόδοσης ενός
δείγματος με κάποιου άλλου.
Στην 3M, για παράδειγμα, 10 έως 60 ετικέτες-δείγματα τοποθετούνται σε τρεις
θαλάμους για 15 εβδομάδες. (Ο αριθμός των δειγμάτων ποικίλλει ανάλογα
με το σκοπό της δοκιμής. Ορισμένες δοκιμές αφορούν τακτικές αξιολογήσεις
ελέγχου ποιότητας, άλλες έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των τρόπων
με τους οποίους τα διαφορετικά υλικά ή συστατικά μέρη επηρεάζουν την
απόδοση των ετικετών.)
Σε κάθε θάλαμο επικρατούν διαφορετικές συνθήκες, από υψηλές
θερμοκρασίες και σχετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας έως υψηλές θερμοκρασίες
και χαμηλά επίπεδα υγρασίας:

• Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα μπορεί να εμφανίσουν ρωγμές.

• Θάλαμος 1: 65° Κελσίου / 95% σχετική υγρασία

• Ο σύνδεσμος μεταξύ του τσιπ και της κεραίας μπορεί να σταματήσει
να λειτουργεί.

• Θάλαμος 2: 49° Κελσίου / < 5% σχετική υγρασία

• Η ίδια η κεραία μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί, λόγω κόπωσης
του μετάλλου.
Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να έχει επιβλαβή
αποτελέσματα στις ετικέτες, προκαλώντας διάβρωση, ρωγμές ή άλλες βλάβε ς.
Ένας από τους βασικούς λόγους για τη διακοπή λειτουργίας είναι η μηχανική
καταπόνηση: συχνά λυγίζουμε, στρίβουμε, χτυπάμε, πιέζουμε κ.ο.κ. τα
αντικείμενα μιας βιβλιοθήκης (και τις κολλημένες ετικέτες). Για να είναι
ανθεκτική σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, μία ετικέτα βιβλιοθήκης RFID πρέπει
να κατασκευαστεί σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ανθεκτικότητας.

Επιπτώσεις στο σύστημα
Μια ετικέτα RFID μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σταδιακά, με
αποτέλεσμα την περιορισμένη ή δραστική μείωση του εύρους ανάγνωσης.
Μπορεί επίσης να καταστραφεί: χωρίς προειδοποίηση, η ετικέτα μπορεί
ξαφνικά να σταματήσει να ανταποκρίνεται.
Οι ετικέτες αποτελούν την «καρδιά» κάθε συστήματος RFID. Αλληλεπιδρούν
με όλες τις υπόλοιπες συσκευές στο σύστημα και, ως εκ τούτου, όταν η ετικέτα
σταματήσει να λειτουργεί, το σύστημα υπολειτουργεί ή αχρηστεύεται.
Εάν το εύρος ανάγνωσης της ετικέτας μειωθεί, η απόδοση του συστήματος

• Θάλαμος 3: 32° Κελσίου / 90% σχετική υγρασία
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, πραγματοποιείται μέτρηση του εύρους
ανάγνωσης κάθε εβδομάδα, ενώ στο τέλος της δοκιμής πραγματοποιείται
ανάλυση των ετικετών για τυχόν αλλαγές στο σχετικό εύρος ανάγνωσης και
τις τάσεις που εμφανίζει το εύρος ανάγνωσης με την πάροδο του χρόνου. Τα
στοιχεία που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της διάρκειας
ζωής και της ανθεκτικότητας της ετικέτας μετά από πραγματική χρήση.
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία RFID επί σειρά ετών
συγκρίνουν αυτές τις αξιολογήσεις με πραγματικές περιπτώσεις. Η εν
λόγω διαδικασία οδήγησε σε αρκετές βελτιώσεις στο πλαίσιο των δοκιμών
επιταχυνόμενης γήρανσης, ενώ επίσης επιβεβαίωσε το γεγονός ότι οι δοκιμές
παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα σε βάθος
χρόνου.
Στην 3M, εκτελούνται συγκρίσεις μεταξύ των προβλέψεων επιταχυνόμενης
γήρανσης και των επιτόπιων δεδομένων μετά από οκταετή εμπειρία στον
τομέα των ετικετών RFID που τοποθετούνται σε βιβλιοθήκες. Αυτή η ανάλυση
υποδεικνύει ότι οι ετικέτες RFID της εταιρείας σε μία βιβλιοθήκη διαρκούν
πολύ περισσότερο από τα οκτώ χρόνια. (Κατά συνέπεια, η εταιρεία παρέχει
εγγύηση στις ετικέτες της, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια ζωής των
ετικετών θα είναι ίδια με τη διάρκεια ζωής των αντικειμένων πάνω στα οποία
είναι κολλημένες.)

Οι δοκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης μπορούν να αποκαλύψουν μερικούς από
τους συνήθεις λόγους για τους οποίους παύει να λειτουργεί μια ετικέτα RFID.

Απεικόνιση τομής

Ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC)

Κεραία
Χρυσό επίθεμα

Οι παρακάτω μεγεθυσμένες φωτογραφίες υποδεικνύουν τις λεπτομέρειες
από τρεις ετικέτες του ίδιου κατασκευαστή: οι δύο στα δεξιά έχουν
υποβληθεί σε διαδικασία επιταχυνόμενης γήρανσης.
Χωρίς γήρανση

Μετά τη γήρανση

Μετά τη γήρανση

Προσέξτε το μέγεθος του κενού μεταξύ του χρυσού επιθέματος και της
μεγαλύτερης κεραίας.
Το κενό στο μεσαίο δείγμα είναι μέτριο, γεγονός που σημαίνει ότι έχει
αρχίσει η αλλοίωση. (Οι μικρές γκρι κουκκίδες της αγώγιμης κόλλας
γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ του επιθέματος και της κεραίας: εδώ
φαίνεται πόσο σημαντική είναι η αγώγιμη κόλλα.)
Το κενό στο δείγμα μετά τη γήρανση στο άκρο δεξιά είναι πολύ
μεγαλύτερο. Όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσίασε επίσης μείωση του
εύρους ανάγνωσης συγκρινόμενο με το δείγμα που δεν είχε υποβληθεί

Τα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν από δοκιμές επιταχυνόμενης
γήρανσης είναι εξίσου αποκαλυπτικά. Το συγκεκριμένο γράφημα συγκρίνει
τα στοιχεία δοκιμών για δείγματα 10 ετικετών από τέσσερις προμηθευτές
ετικετών βιβλιοθήκης RFID, συμπεριλαμβανομένης της 3M. Σημειώνεται
ότι όλες οι ετικέτες συμμορφώνονται με την πιστοποίηση ISO. Αυτά τα
στοιχεία συγκεντρώθηκαν τοποθετώντας τις ετικέτες για 15 εβδομάδες σε
ελεγχόμενο θάλαμο με 95% σχετική υγρασία και θερμοκρασία 65°C Κελσίου.
Το εύρος ανάγνωσης ελεγχόταν σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της
δοκιμής.
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Αυτή η μικρο-φωτογραφία απεικονίζει μια ετικέτα RFID που δεν έχει
υποβληθεί σε επιταχυνόμενη γήρανση. Την έχουμε τεμαχίσει για να
δείξουμε το σύνδεσμο ανάμεσα στο ολοκληρωμένο κύκλωμα, την αγώγιμη
κόλλα, την κεραία και το χρυσό επίθεμα, το οποίο αποτελεί το σημείο
επαφής μεταξύ της κεραίας και του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Έχετε
υπ’ όψιν ότι η αγώγιμη κόλλα καλύπτει όλη τη βάση του ολοκληρωμένου
κυκλώματος. Το πλάτος του χρυσού επιθέματος είναι περίπου 80 micron,
δηλαδή περίπου όσο μια ανθρώπινη τρίχα.

στη διαδικασία επιταχυνόμενης γήρανσης. Αυτό το μεγαλύτερο κενό θα
δημιουργήσει μεγαλύτερη αντίσταση στο κύκλωμα και, επομένως, θα
αλλάξει το συντονισμό της κεραίας. Επηρεάζει επίσης την ποσότητα ισχύος
που είναι διαθέσιμη για το τσιπ.
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Τι αποκαλύπτουν οι δοκιμές επιταχυνόμενης
γήρανσης
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Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα υποδεικνύουν το μέσο εύρος ανάγνωσης
από τα δείγματα των προμηθευτών. Ο μέσος όρος των προμηθευτών A,
B, και Γ σημείωσε κατακόρυφη πτώση μετά τη δοκιμαστική περίοδο 105
ημερών, ενώ οι ετικέτες του προμηθευτή A καταστράφηκαν και οι ετικέτες
του προμηθευτή B υποχώρησαν περισσότερο από 5 εκατοστά. Παρατηρήστε
επίσης ότι οι ετικέτες του προμηθευτή A εμφάνισαν έντονες διακυμάνσεις.

Τι πρέπει να ρωτήσετε έναν προμηθευτή
ετικετών
Σε μεγάλο βαθμό, η απόδοση των ετικετών μπορεί να καθορίσει τη συνολική
απόδοση ενός συστήματος βιβλιοθήκης RFID. Επιπλέον, οι ετικέτες μπορούν
να αποτελέσουν σημαντική επένδυση. Και για τους δύο αυτούς λόγους, οι
βιβλιοθηκονόμοι θα πρέπει να πραγματοποιούν διεξοδική έρευνα σχετικά
με την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των ετικετών, προτού επενδύσουν
σε ένα σύστημα RFID. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι βιβλιοθηκονόμοι θα
πρέπει να θέσουν επιθετικές ερωτήσεις στους προμηθευτές ετικετών.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να φροντίσουν να θέσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Έχετε υποβάλει τις ετικέτες σας σε δοκιμές ανθεκτικότητας για μεγάλο 		
χρονικό διάστημα;
• Ποιες μεθόδους δοκιμών εφαρμόζετε;
• Διαρκεί η δοκιμή περισσότερο από μία εβδομάδα;
• Μπορώ να δω τα στοιχεία;
Η RFID αποτελεί μία εξαιρετικά αξιόπιστη και ανθεκτική τεχνολογία. Οι
ετικέτες RFID σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν σε εξαιρετικά δυσμενείς
συνθήκες, όπως σε μηχανές αεροσκαφών και σε διαδικασίες τήξης
χαλκού. Οι ετικέτες για συστήματα βιβλιοθηκών RFID δεν απαιτούν
τόσο υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, αλλά πρέπει να σχεδιαστούν και
να κατασκευαστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας
βιβλιοθήκης.
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