Us∏ugi logistyczne

Skanery w logistyce
Redakcja „Logistyki” poprosi∏a przedstawiciela firmy SICK – wiodàcego
producenta systemów odczytu kodów
kreskowych – o przybli˝enie Czytelnikom nowych rozwiàzaƒ stosowanych
w czytnikach kodów kreskowych.

przez firmy spedycyjne, kurierskie, carga, w urz´dach pocztowych itp.
Jak ju˝ wspomnia∏em, zasadnicza
ró˝nica pomi´dzy tymi systemami polega na umiejscowieniu kodu kreskowego. Walizka czy torba opatrzona

Redakcja: W zwiàzku z realizowanymi projektami automatycznego odczytu kodów kreskowych w polskich firmach spedycyjnych i kurierskich, prosz´ o przybli˝enie rozwiàzaƒ oraz nowych technologii stosowanych w skanerach firmy SICK.
Ryc. 1
Ryc. 3

w kod kreskowy, na lotnisku trafia na
taÊmociàg. Jej u∏o˝enie wzgl´dem kierunku poruszania si´ jest przypadkowe. Pomimo tego, system musi pora-

SICK: Nasza firma specjalizuje si´
ju˝ od kilku lat w systemach odczytu
kodów kreskowych, w procesach logistycznych. Ze wzgl´du na umiejscowienie kodów kreskowych, firma SICK
opracowa∏a dwa ró˝ne systemy.
Pierwszy ALIS (Airport Luggage Identification) stosowany jest do identyfikowania baga˝u na lotniskch, drugi
OPS (Omni Portal) - u˝ywany jest
Ryc. 2

Ryc. 5

waç si´ kodu kreskowego (np. w aplikacji jak na ryc. 3. etykiet spodziewamy si´ z góry).
Dlatego g∏ównà ró˝nicà mi´dzy wymienionymi wczeÊniej systemami b´dzie m. in. iloÊç zastosowanych skanerów. W zale˝noÊci od rodzaju
przenoÊnika, w systemach ALIS stosuje
si´ od 8 do 24 skanerów. W systemie
OPS, do tej pory stosowaliÊmy standardowo 2 lub 4 skanery, w celu
zwi´kszenia obszaru dzia∏ania.

Ryc. 4

dziç sobie z prawid∏owym odczytaniem kodu. Realizowane jest to poprzez zespó∏ kilku skanerów, które wysy∏ajàc wiàzki laserowe w ró˝nych
kierunkach –
„poszukujà” etykiety z kodem
kreskowym.
Drugi
ze
wspomnianych
systemów stosowany jest przez
firmy, które narzuci∏y pewien
sposób oznakowywania towarów. Stàd te˝
wiemy, w którym miejscu mo˝emy spodzie-

Ryc. 6
Redakcja: Stwierdzi∏ pan, ˝e w systemach OPS „do tej pory” stosowaliÊcie minimum 2 skanery. Dlaczego akurat
2 i czy sugeruje pan, ˝e coÊ si´ zmienia?

SICK: MyÊl´, ˝e pomocnà w odpowiedzi b´dzie ryc. 4.
Kod kreskowy umieszczony na produkcie, mo˝e przemieszczaç si´ z dowolnà orientacjà. Kàt pomi´dzy osià
kodu a wiàzkà laserowà skanera nazywany jest tilt. Poniewa˝ dla naszych
skanerów maksymalna wartoÊç kàta
tilt wynosi 450, musimy zastosowaç
dwa skanery, których wiàzki b´dà
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z faktem wyposa˝enia
naszego
skanera w funkcj´
dynamicznego autofokusu.
Redakcja: Czy
mo˝e Pan opisaç
t´ funkcj´?

Ryc. 7

przecinaç si´ prostopadle. W takim
przypadku nie ma mo˝liwoÊci, aby
przeje˝d˝ajàcy kod nie zosta∏ odczytany przez jeden ze skanerów.
Redakcja: W jaki sposób skanery potrafià odczytaç cz´sto cz´Êciowo
uszkodzone lub zamazane kody?

SICK: Nasze skanery sà wyposa˝one w funkcj´ SMART (Sick Modular
Advanced Recognition Technology).
Funkcja ta poddaje obróbce odczytywany przez skaner „obraz” – w celu
identyfikacji kodu, który móg∏ byç
przesuni´ty, zabrudzony lub cz´Êciowo przys∏oni´ty.
Redakcja: A mo˝e zdradzi nam Pan
teraz kilka szczegó∏ów o nowym produkcie firmy?

SICK: Firma SICK wprowadzi∏a
w∏aÊnie w tym roku na rynek nowy
skaner CLX490. Dzi´ki zastosowaniu
specjalnego uk∏adu optyki, w rezultacie otrzymujemy krzy˝ujàce si´ wiàzki
laserowe z jednego skanera. Tak
wi´c to co do tej pory realizowa∏y
dwa skanery, teraz realizuje jeden.
Redakcja: Jakie sà korzyÊci ze stosowania skanera CLX490?

SICK: OczywiÊcie, najwi´kszà korzyÊcià jest fakt stosowania jednego zamiast dwóch skanerów. Równie˝ zb´dnym okaza∏ si´ specjalny sterownik obs∏ugujàcy system z∏o˝ony z dwóch skanerów. Rozwiàzanie oparte na skanerze CLX490 jest wi´c równie˝ ∏atwiejsze do realizacji przez informatyków.
Nast´pnà korzyÊcià jest brak koniecznoÊci stosowania dodatkowych uk∏adów fotoprzekaêników, w celu ustalania ogniskowej dla ka˝dego identyfikowanego obiektu. Jest to zwiàzane
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SICK: Dynamiczny autofokus jest kolejnà cechà wyró˝niajàcà skanery firmy SICK. Poniewa˝ w procesach
logistycznych skanery dzia∏ajà z du˝ym zasi´giem (np.
nasz CLV490 mo˝e odczytywaç kody
kreskowe z przesz∏o 2m), istotne jest
znalezienie odpowiedniej ogniskowej
zarówno dla przedmiotów przeje˝d˝ajàcych blisko skanera, jak i tych oddalonych (np. zmienia si´ dystans pomi´dzy
skanerem i przedmiotem przeje˝d˝ajàcym na przenoÊniku dla ró˝nej wielkoÊci
paczek, pude∏ kartonowych itp.). Funkcja ta zrealizowana zosta∏a podobnie
jak w kamerach fotograficznych i pozwala na „trzymanie” przedmiotu
w ognisku, niezale˝nie od odleg∏oÊci
pomi´dzy skanerem a etykietà. Dzi´ki
autofokusowi, nowa generacja naszych
czytników kodów stosowana jest do odczytu etykiet przemieszczajàcy si´ z du˝à pr´dkoÊcià. Jest to szczególnie przydatna cecha skanerów SICKa, poniewa˝ do niedawna konfiguracja dystansu
pomi´dzy skanerem a identyfikowanym
przedmiotem odbywa∏a si´ przy pomocy dodatkowych czujników. Obecnie
niedogodnoÊç ta zosta∏a ca∏kowicie wyeliminowana i jest kolejnà korzyÊcià p∏ynàcà ze stosowania nowych skanerów.
Redakcja: Wiadomo, ˝e skanery,
o których rozmawiamy – realizujà swoje zadania w powiàzanym w systemie
zarzàdzajàcym ca∏ym przedsi´biorstwie. Ich awaria mo˝e sparali˝owaç
wi´c funkcjonowanie wielu dzia∏ów.
Jak rozwiàzano problem tzw. MTTR
(Mean Time to Repair), czyli czasu niezb´dnego do ewentualnej naprawy?

SICK: MyÊl´, ˝e najlepszym dowodem na to, ˝e SICK poradzi∏ sobie
z tym problemem jest d∏uga lista referencyjna, na której znajduje si´ ok. 200
systemów zainstalowanych dla bardzo
wymagajàcego a zarazem trudnego

klienta, jakim sà porty lotnicze oraz oko∏o 300 znaczàcych systemów uruchomionych dla poczt, firm transportowych,
spedycyjnych,
wysy∏kowych
itp.
Wszystkie z wy˝ej wymienionych firm
muszà dzia∏aç z du˝à wydajnoÊcià
i bezawaryjnie. Dlatego w celu zminimalizowania ewentualnych przestojów,
nasze skanery wyposa˝yç mo˝na w pami´ç zewn´trznà. W przypadku awarii
wymieniamy niesprawny skaner, a parametry konfiguracyjne zostanà automatycznie wczytane po za∏àczeniu zasilania z pami´ci zewn´trznej -znajdujàcej
si´ we wtyczce. Takie rozwiàzanie eliminuje koniecznoÊç parametryzacji skanera po monta˝u i ogranicza czas naprawy do mechanicznego monta˝u.
Redakcja: O co musi zatroszczyç si´
we w∏asnym zakresie klient chcàcy zakupiç Paƒstwa skanery – w celu
usprawnienia systemu identyfikacji
produktów w swojej firmie?

SICK: Jedyne czego oczekujemy od
klienta to wype∏nienie stosownej ankiety,
która pozwoli nam dobraç optymalny
system skanerów do jego potrzeb. Systemy nasze realizujemy „pod klucz”, tzn.
dostarczamy zarówno cz´Êç mechanicznà – konstrukcj´, jak i softwerowà.
Wychodzàc naprzeciw rosnàcym
wymaganiom towarzyszàcym procesom logistycznym, dostarczamy klientowi system, który usprawnia jego prac´, polepsza wydajnoÊç, eliminuje pomy∏ki. Dzi´ki tym cechom, nasze systemy doÊç szybko si´ sp∏acajà – a korzystajàcy z nich klienci, ju˝ po krótkim czasie u˝ytkowania, nie wyobra˝ajà sobie bez nich pracy.
Redakcja: Dzi´kuj´ za rozmow´ i przybli˝enie nowych tendencji w technice
skanowania. MyÊl´, ˝e znajdà si´ jeszcze kolejne interesujàce tematy do
przedstawienia naszym czytelnikom.

SICK: To ja przede wszystkim dzi´kuj´ za zaproszenie i mo˝liwoÊç
przedstawienia osiàgni´ç naszej firmy. Sàdz´, ˝e ciekawym tematem,
o którym dzisiaj nie rozmawialiÊmy,
jest oferowany przez SICK sposób
wspó∏pracy i przesy∏ania danych pomi´dzy skanerami przez CAN-BUS.
W imieniu redakcji z przedstawicielem
firmy SICK, Panem Paw∏em Szczukà
rozmawia∏ Zbigniew M. Skowroƒski

