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THEMA

� Applicatie leidend laten zijn

� Er zijn verschillende auto-ID technologieën met elk hun specifieke karakteristieken

� Kijk welke karakteristieken het beste bij de applicatie passen

WANNEER KIEST U WELKE TECHNOLOGIE IN AUTO-ID



3



CONCEPT VAN CODELEZEN

Het productie- (Factory) of het distributie- (Logistic) concept is om de informatieflow te linken aan de materiaalflow. 

Op elk willekeurige tijd en plaats is het object ge-identificeerd en elke productiestap kan flexibel beïnvloed worden. 

Met 1D of 2D codes en RFID  is het mogelijk om data automatisch te versturen en om het beschikbaar te maken via gestandaardiseerde interfaces. 

Codes worden in bijna elke tak van de industrie gebruikt maar ook in ons dagelijks leven.

Dankzij het automatisch lezen van codes en de performance van computers heeft de industrie nu mogelijkheden om operating data op te slaan en om 

conveyor systems, productielijnen en warehousesystemen aan te sturen.

Identificatie systemen simplificeren de administratie van gegevens bij het aanleggen van documentatie in opslag en verzending (delivery note, factuur, 

routing , etc.)

PC/PLC/WMS 
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SORTEERCENTRUM
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Serial Shipping Container Code 

(SSCC)

EAN128/UniformCodeCouncil

now called GS1-128

International accepted

palletizing

storage 

systems

strorage

area

goods

conveying

de-

palletizing

SENSORTAKEN IN HET LOGISTIEKE DISTRIBUTIECENTRUM

In een distributiecentrum wordt op een 

groot aantal punten in de keten auto-ID 

gebruikt. Dit omdat de inkomende stroom 

gescheiden wordt en in de uitgaande stroom 

weer goederen worden samengevoegd en 

alle goederen moeten gevolgd kunnen 

worden.
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1D
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BARCODELEZERS

P

� Principe is een laserbundel die wordt uitgestuurd voor contrasttasten (weinig divergentie) -> 

grote scherptediepte

� Orientatie code moet matchen met orientatie scanner (+/- toegestane afwijking)

� Field of view is in de basis beperkt tot één lijn, te vergroten met raster of oscillerende spiegel

� Geen externe verlichting nodig (eigen laser)

� Niet erg gevoelig voor vreemd licht

� Zelden extra maatregelen nodig dus en daardoor vaak een kosten-efficiënte oplossing

� Geen extra beweging nodig, kan statische objecten scannen

� Rekening houden met kleur op welke kleur
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De bundel ontstaat door een pulserende straal die steeds onder een andere hoek wordt uitgestuurd

door de roterende spiegel. Elke straal weerkaatst op de code en geeft afhankelijk van de kleur (donker 

of licht) waarop deze valt een bepaalde reflectie. Op basis daarvan kunnen de bars en spaces in de 

barcode worden bepaald. Door te bepalen hoeveel stralen eenzelfde reflectiewaarde geven kan de 

breedte van de bars en spaces bepaald worden. Met die informatie kan de barcode gelezen worden.
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1D+2D

Date Name | Confidential 12

MATRIXCAMERA’S

2048

2048
2048

1088

1600

1088

1600

1200

1280

1024

480

752

Lector®642Lector®632 Lector®652 Lector®654Lector®631Lector®620

� Principe is een beeld op een CCD of CMOS sensor wat daarna wordt verwerkt

� Scherptediepte is in praktijk vaak minder dan bij een laserbarcodescanner 

� Kan omnidirectioneel codes lezen

� Field of view is zo groot als de combinatie lens en sensor creëert, let wel op resolutie

� Verlichting nodig, kan geïntegreerd of extern zijn

� Vreemd licht kan veel invloed hebben op de performance

� Geen extra beweging nodig, kan statische objecten scannen

� Code wordt meerdere keren gelezen (burst mode) (code onder folie)



TECHNOLOGY

2D: CAMERA COMPONENTS
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� Diffusor - Dome

Without Diffusor - Dome With Diffusor - Dome

February  2014

MATRIXCAMERA’S

VERLICHTING

Verlichting kan ernorme verschillen creeeren in hoe de code zichtbaar is voor een camera. Bij image based codelezen is verlichting daarom 

een heel belangrijk aspect waar voldoende aandacht aan moet worden besteed. Hierboven een voorbeeld om aan te geven wat het verschil kan 

zijn door toepassing van andere verlichting. Om te bepalen welke verlichting nodig is, is kennis, ervaring en expertise van belang.



LIJNSCAN CAMERA’S

� Is lijnscan, door beweging zijn beelden mogelijk

� Hoge resolutie

� Specifieke applicaties, met name postal
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1D + 2D CODES 



12.11.2008

CODING

Why 2D codes?

The data content and bar width or dot size is identical in all codes.
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VERSCHILLEN IN GROOTTE TYPEN CODES

1D

2D stacked

2D QR

Alle drie deze codes bevatten dezelfde informatie (de tekst die onder de 1D barcode staat)

In 2D codes kan informatie compacter worden opgeslagen (bij dezelfde informatie). Bij de 2D QR en matrix codes is de compactheid van de informatie het grootst. 



RFID

� Ander principe dan met licht en zicht

� Radiofrequenties als techniek

� Geen line-of-sight nodig

� Ongevoelig voor vuil, licht

� Geen Field of View, maar bereik van de radiogolven

� Minder tastbaar, rekening houden met interferentie (onderling en door storingsbronnen)

� Statisch codes lezen geen probleem

� Rewritable

� Tags zijn er in veel verschillende typen en vormen
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Code 39 

Code 93

Code 128 

UPC/EAN 

Codabar

IL 2 of 5

PDF417 

Data Matrix MaxiCode

QR CODE 

Image Capture

OCR, VC

DIFFERENT LABELS – DIFFERRENT TECHNOLOGY

Camera 1D, 2D, OCR, Image Capture

Laserscanner 1D Codes

RFID

2D, OCR, Image Capture



� Hoe moet de communicatie met de sensor zijn

� I/O

� Fieldbus

� Point to point

� Meestal is alles met elk type sensor mogelijk

� Praktisch om mee te nemen in de overweging bij het maken van een keuze is of er meerdere

typen auto-ID sensoren worden toegepast en of deze met elkaar moeten kunnen communiceren
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DE ASPECTEN OM OP TE LETTEN

�Hoeveel data moet er op het object?

�Hoe moet de data beschikbaar zijn?

�Moeten gegevens rewritable zijn?

�Wat zijn de basiseisen voor de applicatie?

�Wat is de transportsnelheid?

�Depth of field?

�Hoe groot is het vereiste leesveld?

�Is omni directioneel lezen nodig?

�Is er risico dat de ‘datadragers’ vuil of beschadigd kunnen raken?

�Hoe kan de datadrager aan het object worden bevestigd?

�Hoe veel ruimte is op het object beschikbaar om de datadrager te bevestigen?

En ….. hoe groot is het budget?
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VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN VAN DE TECHNIEKEN
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VERSCHILLENDE TECHNIEKEN IN VERSCHILLENDE APPLICATIES

Forklift

storage & conveyor

Automotive

PackagingCommercial goods

Medical AnalyzerElectronics

CEP , Retail , Pharma

distribution
CEP

Retail  distribution AutomotiveConveyorAirports

Op basis van de applicatie en de 

karakteristieken van de technieken 

zijn hier voorbeelden te zien van de 

keuze voor een bepaalde techniek 

in een bepaalde applicatie.
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CASES
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QR CODE OP VLEES (1)

Ruimte voor 1 barcode. Door folie met regelmaat barcode onleesbaar. Alternatief gevonden in 2D code (data matrix). Kunnen er meerdere van worden aangebracht. Kans heel groot dat 

er altijd 1 gelezen kan worden. Dit is ook gebleken uit testen. Zelfs met een folie met veel vouwen (volgende slide laatste foto) was er 1 code die gelezen werd (afbeelding erboven).



CASES
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QR CODE OP VLEES (2)



CASES

� Niet overal in de keten zijn barcodescanners

� Toch wil men weten wat het is en waar het naar toe moet

� Met een label waarop ook geprinte tekst staat is dit mogelijk

� Veel verschillende lichtomstandigheden

� Daarom barcode geprint op een label waar ook geprinte tekst op staat
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BARCODES IN BAKKERIJLOGISTIEK IN USA



CASES

� Steekproef in kratten

� Kratten blijven op de locatie

� Omgeving met veel stof en vuil -> barcodes en barcodescanners zijn daar gevoelig voor

� Daarom gekozen voor RFID
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AARDAPPEL MONSTERS BIJ INKOMEND TRANSPORT
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SICK

IN EEN NOTENDOP

SICK – wereldwijd één van de 
toonaangevende fabrikanten 
van sensoren en 
sensorsystemen voor 
industriële toepassingen

Landen waarin SICK aanwezig is. Meer dan
50 dochteronder-nemingen, deelnemingen
en talrijke vertegenwoordigers.

70

2.396

40.000

>1.000

88

7.000 Medewerkers wereldwijd

Jaar ervaring. Opgericht in 1946.

Miljoen Euro omzet in de SICK Groep in 
het jaar 2015

Producten en dus het meest uitgebreide
product- en technologisch portfolio in de 
sensor industrie

Patenten en dus leider in het ontwikkelen
van innovatieve sensor oplossingen.


