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LAB 6 

Otomatik Veri Okuma Deneyi 
 
 

1. Deneyin Amacı 
 

Bu deneyin amacı, otomatik veri toplama sistemlerini öğrenmek, grup çalışması yapabilmek, 
hazırlanan programı gerçek bir endüstriyel sistemde çalıştırmayı öğrenmektir. Bu amaçla, 
otomatik veri okuma, iletme ve değerlendirme konularında öğrendiklerinizi pekiştireceksiniz. 

 
2. Deney Sistemi Hakkında Detaylı Bilgiler 
 
Deneyde laboratuvarda bulunan Cognex Checker 252 sistemi (Resim1) kullanılacaktır. Bu 
sistemde ayrıca girdi/çıktı birimi de bulunmaktadır.  
 

 
 

Resim 1: Cognex Checker 252 

Cognex checker, otomatik veri okuma ve değerlendirme amacıyla kullanılabilen bir sistemdir. Temelde 
üzerinde aydınlatıcı ledleri olan bir kamera ile bir işlemciyi barındıran bir sistem olarak ele alınabilir. Bu 
sistem birçok imalat işleminde yoğun programlamaya ihtiyaç görmeden, basit kalite kontrol işlemlerinin 
yapılmasına yardımcı olur (Resim 2). 

Avantajları: 
• Basit kullanıcı arayüzü ile kolay kullanım, 
• Programlama gerektirmemesi, 
• Diğer algılayıcılarla yapılamayan algılamaların yapılabilmesi (örneğin Resim 2’deki uygulamada 

pipetin varlığının kontrol edilmesi), 
• Farklı konumlar ve açılarla konveyörde olabilen parçaların tanımlanabilmesi, 
• Algılama ile mantıksal işlemlerin ayrı bir elemana (bilgisayar veya PLC) gerek kalmadan tek cihazla 

yapılabilmesi, 
• Üretimde malzeme ve iş gücü kayıpların azaltılması, verimin artırılması, bakım için harcanan zamanın 

azaltılması, kolay kurulum ve bakım, üretim sistmlerinin basitleştirilmesi, işlem ile ilgili görüntü 
alınabilmesi, PLC programlamaya gerek kalmaması gibi avantajlara sahiptir. 
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Resim 2: Kalite kontrol uygulaması 

http://www.cognex.com/ProductsServices/InspectionSensors/default.aspx?id=4162 web sitesindeki tanıtım 
filmini ile sistemi daha yakında tanıyabilirsiniz. Sistem, parça varlık belirleme, boyut ölçümü, 16 farklı işe 
ait program kaydetebilme, girdi/çıktı birimi bağlayabilme, enkoder tabanlı parça takibi, dakikada 1600 
adete varan ölçüm hızı gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Checker sistemi üzerindeki LEDler ve 
bağlantılar Resim3 ve Tablo-1’de anlatılmıştır. 
 

  
Resim 3: Checker Sistemi 

Tablo 1: Checker cihazı üzerindeki bağlantılar 
1 Bağlantı delikleri 
2 Fokus kilitleme 
3 Lens kapağı/fokus halkası 
4 Status LEDi (yeşil): 

Yanıyor: Çalışma modunda 
Yavaş yanıp sönme: Ayar modunda 
Hızlı yanıp sönme: İç hata 

5 Parça belirleme LEDi (kırmızı) 
6 USB bağlantı M12 bağlayıcısı 
7 USB bağlantısı kapağı 
8 Güç ve I/O konektörü M12 bağlayıcısı 

 
Cihaz bilgisayara bağlandığında Resim 4’de gösterilen arabirim ile program oluşturulmaktadır. Bu resimde 
belirlenecek parçaya ait özellikler ve boyutlar kullanılarak program belirlenir. 
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Resim 4: Bigisayar arayüzü 

3. Deney Prosedürü 
 

Grubunuza verilen görevler Tablo-2’de belirtilmiştir. Bu görevlere göre dersimizde anlatılan 
bilgileri kullanarak deney öncesi her grup kendine verilen görev için uygun programı yazacaktır. 
Programınızı laboratuvara gelmeden simüle ederek hatasız çalıştıklarına emin olunuz. Bu 
programı bilgisayarda oluşturacaksınız. Daha sonra, program Checker’a yüklenerek, verilen 
görevin yapıldığının gösterilmesi gerekecektir. Deneyden 1 hafta sonra deney raporunu teslim 
etmeniz gerekmektedir. Bireysel performansınız, programınızın çalışması ve raporunuz notunuzu 
belirleyecektir. 

 
Önemli Not: 
Geç teslim edilen raporlar için her geç gün için %10 gecikme puanı uygulanacaktır.  

 
Tablo 2: Gruplar ve görevleri 

Grup Görevi 

1 İki farklı çaptaki plastik bardakları ayırt etmek. 

2 
Damlalık üretimi işleminde, damlalığın kapağının takılıp takılmadığının kontrolünün 
sağlanması. 

3 Boş plastik bardak ile dolu plastik bardağı ayırt etmek. 

4 İçinde ilaç olan ilaç kutus ile içi boş ilaç kutusunu ayırt edebilmek. 

5 Kapağı kapalı ilaç kutusu ile kapağı kapalı olmayan ilaç kutusunun ayırt edilmesi. 

6 Farklı boyuttaki ataçların ayırt edilebilmesi. 
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4.1 Deney Detayları 
 
Deneyinizi şu adımları takip ederek gerçekleştiriniz. 
 
1. Sisteme 24 V güç bağlayınız (bağlantıları açıklayan dokümana bakabilirsiniz). 
2. Topraklama hattını I/O modülünün topraklama vidasına bağlayınız. 
3.  USB kabloyu PCye bağlayınız. 
4. Checker’ın yeşil durum LED’i yanop sönüyor olmalı ve aydınlatma LEDleri yanıyor olmalıdır. 
5. Bilgisayardan Cognex>Checker 200 Series‑>Checker programını başlatınız. 
6. Aşağıdaki işlemleri yaparak, bağlantıyı test ediniz. 
 

 
Resim 5: Bigisayar arayüzü 

a) “Get connected” tuşuna basınız. 
b) Cihazı “Checkers” listesinden bulunuz. 
c) “Connect” tuşuna basınız. 
d) Cihaz ekranda göstermeye başlamış olacaktır. 

 
7. Cihazın çalışma mesafesi ve görüş alanına uygun lensin seçimi ve takılması gereklidir. 

 
Resim 6: Görüş alanı ile çalışma mesafesi arasındaki ilişki 

8. Fokusun ayarlanması gerekebilir. Fokus şu şekilde ayarlanabilir; 
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Resim 7: Fokusun ayarlanması 

9. Lens değişimi gerektiğinde referens dokümanına bakınız. 
10. Cihazı uygun bir biçimde yerleştiriniz. 
 

  
Resim 8: Cihazın bağlanması 

11. Checker kullanıcı arabirimi programı 
 
Checker arabirim programı kullanılarak istenen ayarlamalar yapılarak, test etme işlevi sağlanabilir. Bu 
program ile geliştirilen kod Checker cihazına aktarıldıktan sonra program ve bilgisayara gerek kalmadan 
cihaz çalışacaktır. Arabirim programı şu web sitesinden indirilebilir: 
http://www.cognex.com/ProductsServices/InspectionSensors/default.aspx?id=4152 
 

1: Yakınlaştır 

2: Uzaklaştır 

3: Fokusu Kilitle 
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Resim 9: Bigisayar arayüzü 

Tablo 3: Bilgisayar arayüzü açıklamaları 

1 
Durum Alanı: Hangi checker cihazının bağlı olduğunu, işin adını, 
 Kaydedilip kaydetilmediğini, ve en son imge için sonuçları gösterir. 

2 Checker adımları: Herbir alana basarak bir uygulama geliştirebilirsiniz. 

3 
İmge Gösterme alanı: Gerçek zamanlı video veya kaydedilen film şeridinden imge sırası 
gösterir. 

4 Her checker adımı ile ilgili olan açıklama burada gösterilir. 
5 Kontrol Alanı: Her bir chekcer adımı ile ilgili kontroller ve bilgiler burada gösterilir. 

6 
Film şeridi kaydetme kontrolleri: Video, anlık görüntü alma, dış tetikleyici, ve playback 
modu 

7 
Playback modunda Film şeridi kaydetme kontrolleri: Daha önce kaydedilen görüntülerin 
yüklenmesini ve gösterilmesini sağlar. 

8 Şuanki adım ile ilgili sorular ve cevaplar burada gösterilir. 
 
 
12. Tetikleme seçimi (gerekiyorsa) yapılabilir. Checker cihazında üç farklı parça tetikleyici bulunmaktadır.   

 
Resim 10: Tetikleme 
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Tablo 4: Tetikleme Tipleri 
1 İç parça tetikleme: Parça bulma sensörü parça varlığı belirlemede kullanılır. Bu parça belirleme 

sensörü parçada herzaman olan özelliklerin seçilmesiyle oluşturulur. 
2 Dış parça tetikleme: Bir dış sinyal (yakınlık algılayıcı, v.b.) kullanılarak parça varlığı 

belirlenebilir.  
3 Serbest çalışma: Checker herbir imgeyi inceler.  

 

Tetikleme tipi seçimi:  Genellikle iç parça tetikleme en kolay yoldur. “Find my part” adımında “part 
finding sensor” yaratılabilir. Eğer belirlenecek parçanın görünüşü oldukça değişkense, veya sistemde parça 
ile ilgili bilgi veren başka bir algılayıcınız varsa dış tetikleyici kullanılabilir. Serbest çalışma birçok 
uygulamada faydalıdır. Örneğin parça bulma sensörü tarafından belirlenemeyen sürekli akım halindeki bazı 
parçalarda, veya birden çok yönde hareket halindeki parçalarda, hareket etmeyen parçalardaki değişimlerin 
incelenmesinde kullanılabilir. 

13. Parça bulma sensörü (PBS) 
PBS imgedeki parçayı belirler ve yerini bulur. Parça bulma sensörü yaratmak için iyi ve kötü parçaların 
hepsinde olan bir özelliği dikdörtgen içine alınız. 

 
Resim 11: Parça bulma sensörü. 1: Checkerin baktığı özellik, 2: Arama alanı (checkerin özelliği 

aradığı alan)  

PBS farklı şekillerde kullanılabilir. İç tetikleme tipinde bir parça bulma sensörü gereklidir. Bu sayede 
sistem parça varlığını belirler. Dış tetikleme tipinde ise PBS kullanımı tercihe bağlıdır. Eğer PBS 
kullanılmazsa, algılama sensörü sabit konumda çalışır. Dış tetiklemede PBS kullanılırsa, Checker kontrol 
etmeden önce, hem PBS hem de dış tetikleme parça varlığını belirlemiş olmalıdır. Serbest çalışma 
modunda PBS opsiyoneldir. Eğer PBS kullanılmazsa, algılama sensörü sabit konumda çalışır. Checker 
kontrol etmeden önce, PBS parça varlığını belirlemiş olmalıdır. Her üç durumda da, PBS kullanılırsa 
Checker parçanın belirlenen konumuna inceleme algılayıcısını koyacaktır. 
PBS arama alanını değiştirerek Checker’in parçayı aradığı alanın değiştirilmesi  sağlanabilir. PBS’nin neyi 
aradığını değiştirebilmek için ise ya “setup” menüsünden yeni bir PBS yaratılmalıdır ya da setup veya Run 
modunda External Retrain feature kullanılmalıdır.  
 
14. İnceleme sensörü 
İnceleme sensörü imgenin bir parçasını inceleyerek özelliğin var olup olmadığına bakar. İncele sensörünün 
üç tipi vardır. 
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Resim 12: İnceleme Sensörü 

Tablo 5: İnceleme Sensörü Tipleri 
1 Parlaklık Sensörü (Brightness Sensor): İyi parçadaki bir özelliğin kötü parçadakine oranla çok daha 

açık veya koyu olduğunda kullanılabilir.  
2 Tezatlık Sensörü (Contrast Sensor): İyi parçadaki bir özelliğin kötü parçadakine oranla az çok açık 

ve koyu olduğunda kullanılabilir. 
3 Motif Sensörü (Pattern Sensor): İyi parçadaki bir özelliğin istenen motifi içerdiği ama kötü parçanın 

içermediğinde kullanılabilir. Ayrıca aydınlatma koşullarının önceki iki sensörün etkin çalışmasını 
engellediği durumlarda kullanılabilir.  

 
Algılayıcının eşik seviyesi ayarlama elemanı kullanılarak sensör hassasiyeti ayarlanabilir. Genelde sistem 
tarafında belirlenen değer seçilebilir. Bu değer ayarlandığında iyi ve kötü parça belirleme seviyesinin 
ortasına ayarlayınız. Invert seçeneği seçildiğinde sensör eşik değerinin altını geçirir ve eşik değerinin 
üstünü red eder.  Algılayıcıyının konumunu değiştirmek için algılayıcı sınırını tutup çekiniz. Algılayıcı 
boyutunu değiştirmek için, klikleyip algılayıcı sınırındaki tutmacı çekiniz. Checker ayarları 
değiştirdiğinizde ayarlar göre kendini ayarlar. Parlaklık ve kontrast algılayıcılarına hassasiyet ayarı 
yapılabilir.  Bunun için Resim 13’de 1 ile gösterilen parlaklık aralığı ayarlayıcısını veya 2 ile gösterilen 
kontrast ayarlayıcısını kullanabilirsiniz.  

 
Resim 13: Sensör ayarlama 
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15. Mantık Diyagramı  
Mantık diyagramı oluşturabilme yeteneği ile bize Checker cihazını herhangi bir başka PLC veya 
bilgisayara ihtiyaç kalmadan kullanabilme ve kolayca mantık devreleri oluşturabilme imkanı sağlar. 
Merdiven mantık diyagramı ile (part detect, all pass, any fail) sonuçlarını kullanabilir veya özel sonuçlar 
belirleyebilirsiniz.  

 

 
Resim 14: Mantık diyagramı oluşturma 

Resim 14’de gösterine mantık diyagramı örneğinde, 1 ile gösterilen kısım ana kontrol anahtarını belirtir. Bu 
kısım diğer kısımların çalışması için kapalı olmalıdır. 2 ile gösterilen Checker tarafından belirlenen sadece-
okumalı sonuçların gösterildiği alandır. 3 nolu alan ise kullanıcı tarafından geliştirilen sonuçları belirtir.  
Mantık diyagramı oluşturmak için Resim 15’de gösterilen 1 nolu alan ile bağlantı, 2 nolu alan ile ters 
bağlantı, 3 nolu alan ile eklenti ekleyebilirsiniz. 4 nolu alan ile VEYA mantığı oluşturabilir, 5 ile de mantık 
editörünü ayrı bir pencerede açabilirsiniz.  

 
Resim 15: Mantık diyagramı oluşturma 

Ana kontrol rölesinin kapanması daha önce anlattığımız tetikleme tipleriyle yapılır. İç tetikleme 
kullanıldığında parça belirleme algılayıcısı “1” değerini aldığında devre kapanır (“1” olur). Dış tetikleme 
kullanıldığında ise devre dış tetikleme sinyali geldiğinde (ve eğer kullanıldıysa parça bulma algılayıcısı “1” 
sinyali verdiğinde) kapanır. Bu röle, serbest çalışma modunda sadece parça belirleme algılayıcısı 
kullanıldığında vardır. Bu durumda algılayıcı “1” olduğunda devre kapanır.    
All Pass satırı tüm inceleme algılayıcılarını (bright1, contrast1 ve pattern1) VE mantığı ile bağlar. Tüm 
bağlantılar “1” olduğu durumda all pass “1” olacaktır. Resim 16a‘da gösterilen durumda ise Bright1’in “0” 
olması ile all pass “0” olmaktadır.  All pass ile Any Fail ters durumdadır. Mantıken bu durum Resim 
16c’de gösterilen durum ile aynıdır. 
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Resim 16: Mantık diyagramı oluşturma 

16. Çalışma esnasında istenen görüntülerin alınması ve sonra incelenmesi mümkündür. Run time display 
Checkerin çalışma modunda hangi resimlerin gösterileceğini belirleme imkanı verir. Display menüsü 
ile bu yapılabilir. Freeze on menüsü ile görüntü sabitlenebilir. Siz live kısmına tıklayana kadar bu 
görüntü kalacaktır.   Run time recoding ile ise Checker PCye bağlı olmadığında bile çeşitli görüntüler 
kaydetmesi mümkündür. Bir sonraki bilgisayara bağlandığında yazılım ekranında bu görüntüler 
gösterilecektir. Checker hafızasına yaklaşık 150 imge kaydetilebilir. Most recent seçeneği seçildiğinde 
hafızanın dolmasıyla yeni gelen görüntüler en eskilerinin üzerine kaydedilir. Most marginal seçeneği 
seçildiğinde ise “1” değeri seçildiğinde “1” değerini vermeye en yakın olan görüntüler kaydedilir.     

 
 
 
Örnek: 
Bir otomotiv parça üreticisi bir ürüne düzensiz yerleştirilen noktalar (Resim 17) nedeniyle yüksek atık 
maliyetleri ve düşük imalat oranları elde etmektedir. Standart foto-elektrik algılayıcılar kullanılarak bu 
noktaların varlığı başarı ile belirlenememiş, bazen iyi parçaların da red edilmesi durumu görülmüştür. Bu 
uygulamada Checker sisteminin kullanılması ile başarı ile istenen belirlemenin gerçekleştirilebilmektedir.  
 
 
 

 
Resim 17: Parça belirleme uygulaması. Sol: Renkli nokta vardır. Sağ: Renkli nokta yoktur.  
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Resim 18: Parça belirleme uygulaması 

 
Resim 18’de gösterilen parça bulma algılayıcısı ile parlaklık algılayıcısı kullanımı problemin çözümü için 
yeterli olmuştur. Parça bulma algılayıcısında 1: Checkerin aradığı özelliği, 2: özelliğin arandığı alanı 
göstermektedir. Parlaklık algılayıcı iyi parçadaki bir özelliğin kötüdekine oranla daha açık veya koyu 
renkte olduğunda kullanılır (Resim 18).     
Bu uygulama I/O kutusu ve mantık diyagramı kullanmaktadır. Diyagramda parça bulma algılayıcısı çıktı 0, 
parlaklık algılayıcıları çıktılar 1 ve 2, “all pass” ise çıktı 3’tür.   Bu diyagramın çıktısı bir PLC’ye 
gönderilebilir. Çıktı 0 Checkerin parçayı belirleyebildiğini göstermektedir ve bu sinyal diğer cihazlar için 
tetikleme sinyali olarak kullanılabilir.  Çıktı 1 ve 2 parlaklık algılayıcısının renkli noktayı belirlemesini 
göstermektedir.  
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