
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hızlı Hareket Eden 

Parçalarda Barkod Okuma 

İÇİNDEKİLER 
 

• Açıklama 

• Barkod Okuyucu Ayarları 
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Açıklama :  

Bu dökümanda, örneğin konveyör üzerinden hızlı geçen parçaların barkodlarının 

okunabilmesi için yapılması gereken özel ayarlar anlatılacaktır. Bu döküman için bir adet 

V430F serisi barkod okuyucu, bir adet güç kablosu ve bir adet ethernet haberleşme 

kablosu kullanılmıştır. 

V430F Serisi Barkod Okuyucu 

 

  

Yukarıdaki şemada V430F barkod okuycusuna enerji vermek için kullanılan kablo 

gösterilmiştir. 
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Yukarıdaki şemada V430F serisi barkod okuyucusuna, bilgisayardan bağlanmak için 

gerekli olan kablo şeması ile birlikte gösterilmiştir. 

Barkod Okuyucu Ayarları : 

Barkodu okunacak ürün sabitken, barkod okuyucuya odak ayarı yapılabilir, öğretme 

yapılabilir. Barkod için optimizasyon ayarı yapılabilir. 

 

 

Setup menüsünden odak ayarı, öğretme ve optimizasyon ayarları yapılır. Run 

menüsünden ise, ürün run konumuna geçirilir ve barkodun okunması sağlanır. 

Barkod okuyucu artık duran parça için optimize edilmiştir. Ardından bir tetik ile barkodu 

okuması için birkaç değişiklik yapılır. Bunun için setup ekranına girilir, Read Cycle 

Sequence menüsünden Custom seçilir. Bu seçildikten sonra özel ayar menüleri açılır. 

Custom moduna almak için bir örnek resim aşağıda gösterilmiştir: 
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Yüksek hızlarda hareket eden parçaların barkodlarını okuyabilmek için, hareket 

bulanıklığının ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için Exposure Time daha düşük bir 

değere ayarlanması gerekir. Aşağıdaki resimde bu süre 50 us ‘ye ayarlanmıştır. 

Görüntünün netleşmesi için ise Gain ayarının en yüksek ayara getirilmesi gerekir. Bu ayar 

aşağıdaki resimde %100 olarak ayarlanmıştır. 

 

 

 

Bu örnekte Exposure Time 50us’ye ayarlansa bile, akan parçanın hızı çok yüksekse,  kod 

okunamaz ve barkod okuyucu Timed Out hatasına düşer. Örnek olarak aşağıdaki ekran 

görüntüsünde belirtilmiştir: 
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Bu problemin düzeltilmesi için The Power Strobe Option fonksiyonu etkinleştirilmelidir. 

Ve hızlı hareket eden parçalar için Fixed Light Delay Time  (sabit ışık gecikme süresi) 

süresinin arttırılması gerekir. Bu ayarlar Advanced (Gelişmiş Ayarlar) menüsünden 

yapılır. Bunun için Ayarlar menüsünden Advanced menüsüne, ardından da Camera Setup 

menüsüne girilir. Illumination Brightness ayarı Extreme moduna alınır. Extreme ayarı 

flaşın daha etkin kullanılmasını sağlar. Aşağıdaki resimde örneği gösterilmiştir: 
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Görüntü hala bulanık ise, Exposure Time 50us olarak ayarlanmış ise, gelişmiş ayarlardan 

kamera kurulumu bölümünden Fixed Light Delay Time ayarı arttırılır. Bu ayar barkod 

okuyucunun ışığının etkin olduğu süreyi kısaltır, fakat görüntü daha da koyu hale gelir. 

Hareket bulanıklığı giderilene kadar bu gecikme süresinin arttırılması gerekir. Aşağıdaki 

zamanlama şeması Fixed Light Delay Time ayarının etkisini göstermektedir: 
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Not: 

• En iyi zaman bulunana kadar Fixed Light Delay Time süresi küçük artışlar ile 

arttırılır. Bu değeri arttırmak, kameraya gelen ışığı azaltır ve görüntüyü daha koyu 

hale getirir.  

• Eğer Fixed Light Delay Time ayarı 0’dan büyük bir değer kullanılıyorsa, ortam 

ışığını engellemek için barkod okuyucu muhafaza olabilecek bir kutunun içine 

yerleştirilmesi gerekebilir. Yani barkod okuyucu ortam ışığından izole edilmelidir. 

 

Bu işlemlerden sonra, görüntü bulanıklığı azalır ve barkodun daha rahat okunması 

sağlanır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu durum gösterilmiştir: 
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