
          
 

PRİNT Expert Yazılımı ile 
%100 Optical Print Inspection,  

(Küçük Yüzeylerde Hassas Baskı Kontrolü)  
 

KULLANIM ALANLARI: 
HER TÜRLÜ BASKI TEKNİĞİNDE KULLANILABİLEN YAZILIM, ENDÜSTRİYEL VE ENDÜSTRİYEL 
OLMAYAN ÜRÜNLERDE, BEYAZ EŞYA, OTOMOTİV, TIBBİ ÜRÜNLER (PHARMA), AMBALAJ, 

SAAT, OYUNCAK, KOZMETİK İÇİN KOLAY KULLANIMLI UYGUN MALİYETLİ OTOMATİK BASKI 
KONTROL ÇÖZÜMÜ. 
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Her türlü baskı çeşidinde optik yöntemli otomatik baskı denetim aracı PRINT Expert  

             Yeni nesil yazılım, birbirinden bağımsız faklı baskı kontrol çözümlerinden elde edilen 
uygulama birikimlerini bir araya getirmekte. Baskı kontrol sistemlerinin şimdiye kadar 

neden ve nasıl ortaya çıktığını aklımızda tutmamız gerekirse, baskı görüntülerinin 

otomatikleştirilmiş optik kontrolünün öneminin daha artmakta olduğudur. Baskı kontrolü 

hiçbir şekilde basit bir konu değildir ve bunun için sadece birkaç iyi / kötü karşılaştırma 

görüntüsüne ihtiyaç olduğu düşünülse de, gerçekte, gereksinimler genellikle çok 

karmaşıktır. Şeytan genellikle ayrıntılarda gizlidir denir. 

 

Çok sayıda endüstriyel üretim 

sürecinde baskı işlemleri kullanılmaktadır. 

Uygulamalar, ürünlerin üzerindeki 

yazılardan,  ambalajların dekoratif 

renklendirilmesi ve menşe sahteciliğine karşı 

korumalı güvenlik işaretlerine kadar 

uzanmaktadır. Sadece düz yüzeyler değil, 

aynı zamanda karmaşık üç boyutlu nesneler 

üzerine de baskılar uygulanmaktadır. Çok 

çeşitli klasik baskı teknolojilerinin yanı sıra 

lazer markalama, tampon baskı, litografi 

veya dijital baskı gibi özel işlemler de 

kullanılmaktadır.  

 

           

          Baskı kontrollerinde, kontur (kenar) 

keskinliği sorusuna ek olarak, renk 

sapmaları, renk bütünlüğü, yazı ve 

görüntünün dağılması (yayılması) kontrolü 

de önemlidir. İkincisi kısmen baskı sürecine 

bağlıdır. Örneğin tampon baskıda, temas 

basıncına bağlı olarak elastik baskı 

ıstampasının farklılıkları vardır. İki veya üç 

boyutlu kavisli nesnelerdeki geometri 

varyasyonları veya baskı anında sıcaklıkla 

ilişkili boyutsal değişiklikler de bozulmalara 

neden olabilir. Bu çeşitlilik nedeniyle 

geçmişte otomatik baskı kontrol sistemleri 

geliştirilirken, müşterinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için ayrı ayrı tasarlanmışlardı. 

Print expert de ise bütünleştirilmişti. 
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Ekonomik verimlilik. 

“Teknolojiye bağlı olarak, baskı sonuçları her zaman belirli bir değişkenlik gösterir, 

bu nedenle kalite kriterlerinin seçimi üretimin karlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olabilir".           Sonuç olarak, ürüne ve baskı sürecine bağlı olarak aşırı yüksek talepler, 

kabul edilemeyecek kadar yüksek reddetme oranlarına neden olabilir. Ek olarak, kullanılan 

baskı çeşidi ve işleminin özelliklerini daima hesaba katmak gerekir. Örneğin; parçaların 

yüzeyinde istenmeyen yanmalar, lazer baskı da oluşabilir. Mürekkep püskürtmeli baskı 

kafaları ile dijital baskıda, komşu damlacıklar birbirine akabilir ve kavisli yüzeyler üzerine 

baskı yaparken, genellikle bozulmalar veya "akordeon efektleri" beklenir. 

Uygulamalardan bilgi birikimine. 

Yeni yazılım, son derece çok yönlü genel bir pakette, yıllar boyunca uygulanan çok 

sayıda bağımsız çözümlerden elde edilen tüm deneyimleri içermektedir. Bu aynı zamanda 

karmaşık becerileri de kolaylaştırmıştır. Esnek malzemeler veya kenarlardan desteklenen 

folyo ve tekstil gibi esnek ürünler söz konusu olduğunda, çevre bölgelerin etkilerini yok 

saymak için maskelerin kullanılması ile birlikte, belirli alanlar dışarıda bırakılabilir veya 

kontrol edilebilir. Gerekirse estetiğe, mükemmelliğe göre öncelik verilebilir. Maskelemeli 

yazılım, baskı görüntüsünün hangi bölümünün dahil olduğunu tanır ve yalnızca görünen 

alanda hata olup olmadığını kontrol eder. VISIONexpert®'in bir diğer büyük artısı, 

nanometre aralığına kadar yüksek hassasiyetli optik ölçüm alanındaki görevlerde kapsamlı 

deneyime sahip olmasıdır. Bu özellik, aşırı sıkı tanımlanmış tolerans aralıklarının 

genişlemesi olacağından, sonuç olarak gereksiz ürün kayıplarını önlemeye yardımcı olur. 
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Yüzey kontrolü ve kozmetik inceleme. 

 

En küçük çizikler, ezikler ve yaralanmalardan yüzey malzemelerindeki estetik kirliliklere, 
kire ve renk bozulmalarına kadar, Print expert’e ilave Vision Expert'in yüzey inceleme 
sistemleri, son kullanıcıya ürünlerinin hatasız ulaşmasını sağlar. 
 
HATASIZ YÜZEYLER: En küçük yüzeylerin, metal, plastik ve camdaki kusurları kontrol eder.  

KULLANIMI KOLAY: Yeni ürünleriniz için hızlı ve üretime eşlik eden eğitim rutinleri. Farklı 

ürünler arasında kısa geçiş süreleri.  

ÖZGÜRLÜK VE ESNEKLİK DERECESİ: Yüzeyler 2D kameralarla veya 3D tarayıcılarla 

incelenebilir. Kalite kontrol gereksinimlerine bağlı olarak, en iyi sonuçları veren klasik test 

yöntemine ek olarak “derin öğrenme” algoritmaları kullanılır. 

KUSURSUZ, GÜVENİLİR:  Güvenilir kontrol algoritmaları, yalnızca 3 piksellik çapında en küçük 

kusurların tespiti yapabilir. 

KULLANIMI KOLAY: Yazılım, yeni ürünlerin hızlı ve kolay eğitim- öğretimine eşlik eder. Farklı 

ürünler arasında geçiş süresi kısadır.   

OPTİK BASKI KONTROLLERİ: 

PRİNTexpert optik baskı kontrolleri, üretim maliyetlerini düşürür ve hatasız ürünlerin son 

kullanıcıya gitmesini sağlar. 

PRİNT EXPERT: 

Sistem, iyi olduğuna karar verilen şablon-resim üzerinden bağımsız olarak öğrenir. Farklı 

olabilecek hata türlerine karşı toleranslar ve seçilen görüntü alanları ayrı ayrı 

ayarlanabilmektedir. 
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Pigment Hatası soldan ikisi kabul edilebilir. Derece verilebilir. 

 

    ÖNEMLİ BELGE BASKI KONTOLLERİ 
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