Uygulama Çalışması

Elektronik

Elektronik bileşenlerin
kodlanması ve markalanması

Zorluk:

Elektronik endüstrisi,
mikro-elektronik
bileşenler alanında
güçlü bir büyüme
yaşıyor. Bu küçük
bileşenlerin gelişimi
sonucunda mikro boyutlu,
yüksek dayanıklılıklı
kodlara ihtiyaç
duyulmaya başlandı. Bu
tanımlayıcılar, elektronik
pazarındaki korsanlık ve
sahtecilikle mücadele
girişimlerini destekleyen
ürün serileştirme için
kullanılır.

Elektronik parçalar söz konusu olduğunda genellikle küçük ve kısıtlı alanlara
sığdırılacak kodlar gerekir. Boyut sınırlamalarının dışında, elektronik parçalara
yönelik kodlama ekipmanlarının, alkolle temizleme dahil olmak üzere üretim
süreçlerine dayanabilen temiz, karmaşık ve yüksek çözünürlüklü kodlar
sağlaması gerekir. İzlenebilirlik ve takip amaçları doğrultusunda yazıcılar,
okunabilir DataMatrix kodlar veya benzersiz tanımlayıcılar da üretebilmelidir.
Üreticiler ayrıca mevzuat gerekliliklerine dikkat etmeli ve halojensiz mürekkep
kullanımı gibi müşteriye özgü ihtiyaçları karşılamaya da hazır olmalıdır.

Videojet avantajı:
Baskı boyutuna, çözünürlük gerekliliklerine ve kod içeriğine bağlı olarak,
elektronik ürünlerin markalanmasında kullanılabilecek en uygun iki teknoloji
seçeneği Mürekkep Püskürtmeli InkJet (CIJ) ve lazerdir.
Videojet inkjet yazıcılar, genellikle elektronik parçalar ve ürünler için gereken
mikro boyutlarda bile, çeşitli malzemeler üzerinde yüksek çözünürlüklü ve
dayanıklı kodlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Videojet’in yüksek çözünürlüklü
(HR) modelleri, daha az alanda daha fazla içerik yazdırmak için özel olarak
tasarlanmıştır. Bu baskı çözümleri, müşteriye özgü ihtiyaçları karşılayacak
mürekkep formüllerinin yanı sıra, daha fazla verimlilik ve çalışma süresi için
gelişmiş işlevsellik de sunar.
Videojet lazer markalama sistemleri, yüksek üretim hattı hızlarında çeşitli
malzemeler üzerinde silinemez kodlama sağlar. Bu ürünler, yüksek kaliteli
kodlama, kalıcılık ve daha az tüketim malzemesi gibi birçok avantaj sunar.
Videojet lazer çözümleri, çok çeşitli markalama ve uygulama gerekliliklerini
karşılayan farklı güç çıkışlarındaki CO2 ve Fiber lazer kaynaklarını içermektedir.

Kodlamanın
avantajları

Kodlama neden önemlidir?
Bileşen tanımlama

Elektronik bileşenlerin çoğu tamamen aynıymış gibi
görünür. Çoğu zaman, dış görünüm aynıdır ve yalnızca iç
devrede farklılık vardır. Kodlama, bileşenler ve üreticiler
arasında farklılaşmaya olanak sağlar.

Marka kimliği ve bilinirliği

Elektronik parçaların çoğu toplu olarak doğrudan
üreticilere satılır. Yalnızca küçük bir bölümü tek başına
ambalajlanmış olarak satılır. Çoğu zaman kodlama,
elektronik parça üreticisinin ürününü tanımlaması ve
markasını kullanıcılarına sunması için sahip olduğu tek
fırsattır.

Takip edilebilirlik ve sahtecilik

Kodlar, dağıtım zinciri boyunca ürünle ilgili izleme ve takip
görünürlüğü sağlamanın dışında, sahte ürünlerle
mücadelenin tamamlayıcı bir unsuru da olabilir.
Üreticilerin ortak sorunlarından biri, elektronik parçaların
yasa dışı bir şekilde kopyalanıp orijinal cihaza çok benzer
bir görünümle satılmasıdır. Sahte bileşenlerle üretilen
ürünler, cihazın güvenilirliği ve garantisi bakımından ciddi
bir risk oluşturur. Ayrıca sahte bileşenler nihai üründe
kullanım için onaylanmadığından, ürün üreticisi
düzenleyici kurumlarla sorun da yaşayabilir. Akıllı kodlama
teknolojisi sayesinde, üreticiler ürünlerine sahteciliği
zorlaştıran benzersiz ürün tanımlayıcıları ekleyebilir.
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Sahtecilikle mücadele için akıllı
kodlama
Kodlama ve markalama teknolojisi, dağıtım kanalına yepyeni bir
görünürlük ve izleme düzeyi sağlayabilir. Akıllı kodlama çözümlerini
kullanmak, üreticilerin, mevcut dağıtım izleme girişimlerini ve
saptırmayı önleme çalışmalarını destekleyen daha güçlü bir temel
oluşturmasına yardım edebilir. Ayrıca bunlar, ürün markalarının ve
karlılığın korunmasına yönelik olarak daha fazla görünürlük
sağlamaya da yardımcı olabilir.
Akıllı kodlama teknikleri, kodlarınızdaki belirli karakterleri değiştirerek
ve doğrulayarak temel lot/parti kodlarının geliştirilmesini içerir.
Algoritmik yazılım teknolojisi, üreticilerin, kodlarının yetkisiz taraflarca
kopyalanmasını daha zor hale getirmesine yardımcı olur. Ayrıca, hat
üzerinde tek tek ürünler için benzersiz tek parça ürün kodları
oluşturmak da mümkündür.

Akıllı kodlama teknolojisi

Akıllı Kodlama
Tekniği

Nedir

Nasıl çalışır

Kendi kendine
doğrulanan
kodlar

Bu kodlarda, belirli bir sayıya eklenen
basamaklar veya bir diğer sayının belirli
basamak katları gibi önceden belirlenmiş kural
veya kalıplara uyulur.

Tedarik zinciri iş ortaklarınıza ürünlerin sahte olmadığını
onaylamak için görsel kontrol olanağı sağlamanın basit
bir yoludur.

Aralıklı
işaretleme

Bir alfasayısal kodun içinde programlayarak
seçilen iki veya daha fazla karakter kısmen üst
üste gelir.

Yalnızca yazıcıda ve denetleyicide özel yazılım
bulunmasıyla gerçekleştirilebilen aralıklı işaretleme
kolaylıkla görüntülenmesine rağmen kopyasının
yapılması zor olduğu için daha fazla kod koruması sağlar.

Dinamik
olarak değişen
yazı tipi

Her üründe benzersiz kodlar oluşturmak için,
yazılım tarafından üretilen, farklı bir harfin veya
rakamın eksik olduğu küçük segmentlerden
oluşan kodlar.

Küçük olduğu için deneyimsiz kişilerce fark edilmesi zor
olan, dinamik olarak değişen yazı tipleri; bir ürünün
orijinalliğini doğrulamak için tedarik zinciri iş ortakları
tarafından görsel olarak incelenebilir.

Doğrulanabilir
kod

Tedarik zinciri boyunca görüntüleme sistemleri
tarafından taranabilen ve izlenebilen yazılımla
belirlenen benzersiz algoritmalarla oluşturulan
kodlar.

Algoritma ve anahtar bilgisi olmadan kopyasının
yapılması imkansız olan doğrulanabilir kodlar, her
öğeye benzersiz bir parmak izi ekler.
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Kodlamayla ilgili
zorluklar

Başarılı kodlama için dikkat
edilecek noktalar
Karmaşık kodlar, küçük alanlar

Bilgisayar devrelerinin ampul, saat, ayakkabı ve benzeri günlük eşyalara
girmesiyle birlikte uzun ve karmaşık kodlar basmak için gereken alan
azalmaya başlamıştır. Bu durum özellikle dağıtım zinciri boyunca ürünleri
izlemek için DataMatrix kodların çok yaygın olarak kullanıldığı elektronik
sektöründe daha fazla hissedilmektedir.

Üretim süreçleri için dayanıklılık

Elektronik parçaların üretimindeki önemli adımlardan biri, diğer şeylerin
yanı sıra lehim kalıntılarını ortadan kaldırmak için PCB ve/veya ürünün
organik solventlerle temizlenmesidir. Kodların hem elektronik parçayı
etkilememesi hem de bu temizlik sürecine dayanabilmesi gerekir.

Yasal düzenlemelerle uyumluluk

Elektronik bileşen üreticileri, küresel pazarda rekabetçiliği korumak ve
uyumlu olmak için mevcut ve gelişmekte olan yasal gereksinimleri
karşılamak durumundadır. Örneğin, ROhS yasal düzenlemesi AB'de
başlamıştır ve dünya genelinde benzer düzenlemelerin yapılmasına
önayak olmuştur. Bu düzenlemeler, ürünlerde kurşun, cıva, kadmiyum, altı
değerlikli krom ve polibromlu alev geciktirici gibi bazı tehlikeli maddelerin
kullanımını yasaklamaktadır
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Elektronik ürünlerin
markalanmasına yönelik çözümler
Baskı boyutu ve çözünürlük gereksinimlerine bağlı olarak, elektronik ürünlerin
markalanmasında kullanılabilecek en uygun iki teknoloji seçeneği inkjet (mürekkep
püskürtmeli) ve lazerdir.

Lazer
Lazerler; basit lot ve parti ayrıntısından daha karmaşık grafiklere (DataMatrix
kodlar dahil olmak üzere) varan bir yelpazede temiz, tutarlı, yüksek kaliteli kodlar
üretebilme kabiliyetleriyle tanınır. Yüksek hızlı ve yüksek otomasyonlu ortamlarda
az bakım gerektiren ve çok yönlü olan lazerler, elektronik bileşenler üzerinde
kalıcı ve takip edilebilir kodlar oluşturmak için de idealdir.
Markalama işlemi sırasında, lazer ışını, markalanmakta olan parçanın yüzey
özelliklerini değiştirerek veya yüzeyini kesip çıkararak yüksek çözünürlüklü ve
yüksek kontrastlı bir kod oluşturur. Lazer markalama mürekkep tabanlı
olmadığından, kodlar organik solvent temizleyicilerden etkilenmez.
Lazerlerin markalama oluşturmak için kullanabilecekleri çeşitli yöntemler vardır.
Her uygulama için ideal yöntem, markalanmakta olan malzemenin hassasiyetine
bağlıdır. Gelişmiş lazerler, lazerin veya parça tepsisinin yönünü değiştirmeden
birden fazla parçayı markalayabilen daha geniş markalama alanları sunabilir.
Üreticiler, markalama alanlarını ve lazer gücü ayarlarını optimize ederek ürünü
daha iyi hale getirebilir ve enerji kullanımını en aza indirebilir.
Lazer markalama sistemlerinin tümü aynı değildir ve uzman önerileri, her bir
uygulama için ideal lazerin belirlenmesine yardım etme konusunda çok önemli
bir rol oynayabilir. Üreticilerin geniş bir lazer yapılandırmaları yelpazesi sunan bir
kodlama iş ortağıyla çalışmaları önerilir. Bu, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak
en uygun çözümü daha kolay belirleyip entegre etmelerine ve uygulama için
gerekenden fazlasını satın almamalarına olanak sağlar.
Kalıcı lazer lot/parti kodları, ürün bütünlüğünün tedarik zinciri boyunca
korunmasına yardımcı olur. Akıllı kodlama teknolojisi, bir koddaki belirli
karakterlerin değiştirilmesini ve doğrulanmasını mümkün kılarak, üreticilerin
temel lot/parti kodu verilerinin ötesine geçmesine yardım eder. Bu işlem, yetkisiz
tarafların ürünleri kopyalayıp korsan satış yapmasını daha zor hale getirir.

InkJet (Mürekkep
Püskürtmeli) (CIJ)
Elektronik parçaların kodlanması konusunda iyi
bir seçenek olan inkjet yazıcılar, DataMatrix
kodlar dahil 0,6 mm kadar küçük boyutlarda
yüksek kaliteli kodlar üretebilir. Videojet’in mikro
baskı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış
yüksek çözünürlüklü (HR) modelleri
bulunmaktadır. Bunlar düşük-orta veya
orta-yüksek hacimli üreticiler için uygun bir
seçenektir ve mevcut üretim ekipmanına
entegrasyon kolaylığı sunar.
Hızlı kuruyan CIJ mürekkepleri, çeşitli üretim
hızları ve uygulama gereksinimleri için uygundur.
Bu baskı teknolojisi temassızdır ve parçanın
yüzeyine zarar vermez veya yüzeyi tehlikeye
atmaz ve lazer markalama çözümünün olumsuz
etkileyebileceği çok ince bileşenler (örneğin, LCD
ekranlar, pil paketleri) için idealdir. Ayrıca bunları
gerektiren üretim süreçleri için, dayanıklı, alkole
karşı dirençli veya halojensiz mürekkepler
mevcuttur. Bakım gereksinimlerinin az olması
sayesinde, üreticiler, CIJ kodlama çözümlerini
kullanarak üretim hatlarının çalışma süresinin en
üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Galvo motorları
Lazer

Galvo aynası: x
ekseni
Galvo aynası: y
ekseni

Tarama lensi

Ürün
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Sonuç
Kodlama teknolojisi, elektronik bileşen üreticilerine, ürün tanımlama,
markalama ve takip etme dahil olmak üzere birçok avantaj sağlayabilir. En
yeni lazer ve CIJ yazıcı teklifleri, yüksek çözünürlük, baskı dayanıklılığı ve
küçük alanlarda bile karmaşık kodlar oluşturabilme yeteneği sağlayabilir.
Videojet, RoHs uyumluluk gereksinimlerini karşılayan özel mürekkepler
ve yazıcılar dahil olmak üzere, farklı üretim ihtiyaçlarınıza cevap veren çok
çeşitli çözümler sunar. Endüstri lideri olarak, hem işletmenizin hem de
üretim süreçlerinizin ihtiyaçlarını anlamak için çok çalışıyoruz. Bu uzmanlık,
ideal kodlama çözümünüzü belirlemek ve bunun ardından söz konusu
çözümü hattınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmek için sizinle birlikte
çalışmamıza yardımcı olur.

Özet
Kodlamayla ilgili olarak akılda tutulması
gereken çeşitli hususların ve seçilebilecek
çeşitli kodlama teknolojilerinin bulunduğu
bir ortamda, elektronik bileşenlerinizde
yüksek kaliteli kodlar elde etmek için iyi
düşünülmüş bir planlama yapmak gerekir.
Videojet, elektronik konusundaki benzersiz
ihtiyaçlarınızı karşılayacak kanıtlanmış
kodlama çözümleri sunar. Üretim süreciniz
için ideal çözümü tasarlamanıza yardım
etmeye hazırız.

Videojet temsilcinizden
daha fazla bilgi, üretim
hattı denetimi veya
malzeme yüzeyiniz
üzerinde numune
isteyin.
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