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BASKI KALİTESİ KONTROLÜNDE OTOMATİK OPTİK KONTROL SİSTEM İMKANLARI  
 

Baskı kalite incelemesinde otomatik optik kalite kontrol sistemi kurabilir miyim? 

 Baskı endüstrisi gelişmeye, genişlemeye ve otomatikleştirmeye devam ediyor. Baskı 
kalitesi kontrolünde, otomatik optik kontrol sistemleri geliştiren birkaç firmanın yüksek 
maliyetli çözümlerine karşın;  kamera ve bileşenlerindeki maliyet düşüşlerine bakıldığında, 
uygun fiyatlı sistemler oluşturmak şirketimiz için cazip hale gelmiş bulunmakta ve 
müşterilerimize atraktif fırsatlar sunmaktadır. Ekipman maliyet marjının azaltılması, sistemin 
edinilmesi için iyi bir fırsatlar sunmaktadır. Baskı kontrol sistemini hazır hattanız üzerine 
kurabilir, baskı hızına uyarlayabiliriz. 
 

Kontrol alanları:  Ambalaj baskı, Esnek Ambalaj baskı, Etiket baskısı. 
 

Baskı kontrol yazılım birimleri: 
 

-- PackFlow esnek ambalaj baskı  

incelemesi için üretilmiştir:  
-- PackFlow, esneme kompanzasyonu, 
dinamik tekrar izleme, renk ölçümü ve pdf 
kopya doğrulaması sağlayan bir algoritma 
olan FlexRef'i de  içeren eksiksiz, güçlü, hızlı 
değerlendiren bir uygulamadır. 
 

--Yazılım, desenleri otomatik olarak analiz 

eder. Bunun için yapılandırılmış metodlara 

dayanarak, desenin içeriği ve rengine göre 

kontrolü optimize eder. Şekiller gerçek 

zamanlı olarak analiz edilir ve anomaliler 

(hatalar) çıkartılarak sınıflandırılır. 
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Ana özellikler: 
--Optik baskı kontrol sistemi, listelediğimiz temel 
özelliklere sahip, işlevselliği açısından zengin ve 
kapsamlı bir araçtır, 
--3'ü 1 araya getirerek,  akıllı uygulama 
teknikleri kullanarak baskı inceleme prosesini 
kolaylaştırılmış ve zenginleşmiştir, 
--Renk ve yüzey parlaklığı yoğunluğunu  % 100 
belirleyen ve değişimi algılayan program 
algoritması  devrededir, 
-- CopyCheck, baskı adımlarının tekrarlanmasını 
doğrular ve izler, 
--Sınıflandırmayı etkinleştirmek için şekil, 
konum, yönlendirme ve yoğunluğu içeren 40'a 
kadar özelliği destekler. Sınıflandırma karar 
modülü devrededir, 
--Detaylı, şekil, renk kontroller hassasiyeti 
belirleme, 
--Baskı kayma, kontrolleri, 
--Yüzey leke kontrolleri, çizik kontrolleri, noktasal 
kontroller, yabancı madde, yırtık ve delik tespiti,  
--Seçilecek noktalarda ayrıntılı LAB renk 
değişimini kontrolleri, 
 

--ARŞİV baskı şablonu oluşturma ve seçerek 
kıyaslama. Her zaman hazır arşiv resmi 
kullanım imkanı, 
--Tüm görüntüyü video olarak kayıt eder, 
--Kusur durumunda ikaz verme, makine 
duruşu ve veya sinyal göndererek kenarın 
etiketlenmesi veya püskürte tetikleyici 
arayüz, 
--Hata bölgesi anlık görüntüsü, 
--Hata kayıt, hata kataloğunun 
oluşturulması ve ileriye dönük olarak 
çağrılarak görüntülenmesi, 
--Kontrol bölgesi, kontrol kriterleri ve 
kontrol tolerans seçimlerinin isteye bağlı 
ayarlanabilmesi,   
--Zoom özelliği ile ekrandan izleme imkanı, 
--İstenmesi durumunda, baskıdaki yazı 
içeriği ve kod içeriğini kontrol ederek  
doğrulama yapar, 
--Operatör için kullanımı kolaydır, 
--Etiket baskılarında etiket sayma ve miktar 
belirleme yapar. 

 

 İsteğe bağlı ilaveler yapılabilir. 



BASKI KALİTESİ KONTROLÜNDE OTOMATİK OPTİK KONTROL SİSTEM İMKANLARI 

 

İsteğe bağlı ilave yazılım modüller: 
 

--Baskı işleminde LAB renk izleme, 
--Vernik ve UV kaplama kontrolü, 
--Plastik film, kâğıt veya folyo substratın 
incelenmesi, 
--Nefes alabilen film için delik kontrolü, 
--Torba makinaları için dikiş ve perforasyon 
kontrolü 
--Tekrar uzunluğu izleme 
--Genişlik doğrulama 
--Görüntü doğrulama için pdf kullanarak plaka 
veya silindir doğrulama 
--ID  / 2D Kod doğrulama ve seri kontrol desteği 
--Kontrol, atık kontrolü ve çıkış dilimleyici 
otomasyonu  
 
 

Donanımlar: 
 

Kamera 
 

 
 
 

Görüntü işlemci  kartı 
 

 
 

 
Aydınlatma 

 
 

 
 

Endüstriyel hızlı işlemcili PC 
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