


 : مكدمي
ًر زمان کي ضما ظفسي ای را بي چاپگر لیزری خٍد ارسال می کوید در والػ یک سری الدامات بٌم پیٍستي و پیچیدى را •

ذٌت ایداد مسعٍل خروذی . اهدام دادى اید کي این الدامات  تٍسط کارخاهي بي طٍر دلیق و عریف طرازی ضدى است 
ن کي ویژگی بارز یک چاپگر لیزری است چاپگر باید بر پوخ ؼملکرد مختلف بي طٍر 

 
ًمتراز با کیفیت زروف چیوی ضدى ا
 :ًمزمان کوترل و هغارت داضتي باضد 
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ن چاپ تعٍیر است 
 
 .این ؼملکرد پوخ گاهي کامال با ًم ًماًوگ ًستود کي هتیدي ا

 



ا اهدام می دًد بلکي تمام ظفساتی کي  چاپگر لیزری هي توٌا کپ ی ًای سخت و دضٍار را سریؽتر از اهٍاع دیگر چاپگًر

ٍح لابل مصاًدى است   .تٍسط چاپگر لیزری چاپ ضٍد ذزئیاتش بي وض

ای لیزری رهگی این ؼملکرد پوخ گاهي بي ؼملکرد بیست گاهي افزایش یافت   .با مؽرفی چاپگًر

 



ای لیزری چگٍهي کار می کوود ***   ***  چاپگًر
 

 :فٌمیدن ؼملکرد چاپگر لیزری دى مرزلي مٍرد بررسی لرار می گیرد   برای

 

هرم افزار و سیستم اذرای  ی رایاهي ضما ؼالئمی را بي پردازضگر چاپگر لیزری ارسال می کود تا مصخط : مرزلي اول 

این ؼالئم بي دو ظٍرت ًستود یا بي ظٍرت کد اسکی سادى و یا بي . کود کي پٍدر در کدام لسمت کاغذ لرار گیرد 

 ظٍرت یک فرمان ظفسي ای ًمراى با زبان تٍظیفی

 



مدى از لیزر را روضن و : مرزلي دوم 
 
دستٍرالؽملٌای دریافتی از پردازضگر چاپگر بي سرؼت پرتٍی هٍر بٍذٍد ا

 .خامٍش می کود 

 



یوي چرخان پرتٍی لیزر را موسرف می کود بي طٍری کي مسیر پرتٍ یک خط افكی را در طٍل سطر : مرزلي سٍم 
 
یک ا

ورد کي کارتریخ تعٍیرساز سازمان یافتي هامیدى می ضٍد 
 
و بي سادگی یک لرلرى ( OPS ) یک استٍاهي بي وذٍد می ا

ترکیب پرتٍی لیزری کي روضن و خامٍش می ضٍد  ًمراى با ذابدای  ی مسیر پرتٍ در طٍل استٍاهي بي هكاط هٍری . است 

بسیار ریزی موتٌی می ضٍد کي در یک ردیف در سطر لرلرى برخٍرد می کود زماهیکي لیزر هكاط هٍراهی را در سرتاسر 

و پرتٍ لیزری در ( ًزارم در ًر ایوچ  1.600تا  1.300مؽمٍال بین ) کاتریخ بي طٍر کامل ساطػ می کود لرلرى می چرخد 

 .خطٍط دیگر ضروع بي کار می کود 

 



ا و غلتک ًا ورلي کاغذ را در داخل مٍتٍر چاپ  در : مرزلي چٌارم  ًمزمان با چرخش لرلرى مدمٍؼي ای از ابزاًر

کاغذ را کي از هغر الک تریکی باردار ضدى  ,مسرک کاغذ . طٍل مسیری کي مسرک کاغذ هامیدى می ضٍد تغذیي می کود 

این بار بستي بي طرح و برهامي چاپگر . است می کصد و یک بار الک تریکی ساکن و ایستا را بي کاغذ موتكل می کود 

 .ممکن است موفی یا محبت باضد کي ما در ایودا بار را محبت در هغر گرفتي ایم 

 



ًرکدا کي هكطي ای هٍراهی بي لرلرى برخٍرد می کود باؼث می ضٍد کي یک الیي هازک کي دارای بار : مرزلي پودم 

را بي سطر لرلرى موتكل ضٍد تا بار ( کي مؽمٍال از اکسید روی و دیگر مٍاد ضیمیای  ی ساختي ضدى است ) موفی است 

ن تغییر کود 
 
ای الک تریکی یکسان دارهد . الک تریکی ا در ایودا این هٍر بار . از این رو این هكاط ًماهود ورلي کاغذ باًر

ًر بار الک تریکی محبت بر روی یک هكطي اجر می گذارد کي سراهدام پٍدر . الک تریکی موفی را بي محبت تبدیل می کود 

ن بخش ًای  ی از لرلرى کي با پرتٍی لیزری در تماس هیست بار موفی خٍد را . سیاى را بي روی کاغذ چاپ می افصاهد 
 
ا

 .زفظ می کود و این بخش ًا بروی برگي کپ ی سفید بالی می ماهد 



با یک مسفغي کي زاوی پٍدر سیاًی بي هام تٍهر است  OPSزدودا در اواسط چرخش لرلرى : مرزلي ضصم 

ای الک تریکی لرلرى کي تٍسط پرتٍی لیزری . برخٍرد می کود  تٍهر در ایودا زاوی بار موفی است برخالف باًر

مدى است 
 
ای الک تریکی مخالف ًستود ًمدیگر را ذذب می کوود ذًٍر تٍهر . بٍذٍد ا چٍن ذراتی کي دارای باًر

 .بي لرلرى بي ضکل هكطي ًای  ی کٍچک می چسبد 

 



ًمچواهکي لرلرى می چرخد بر خالف ورلي کاغذ کي در طٍل مسرک کاغذ تغذیي ضدى است تست : مرزلي ًفتم 

مدى یکسان است بار الک تریکی . فصار لرار می گیرد 
 
اگرچي بار الک تریکی لرلرى کي تٍسط پریوتر لیزری بي وذٍد ا

 .کاغذ لٍی تر بٍدى و پٍدر لرلرى را بي بیرون کصیدى و بروی کاغذ می افصاهد 

 



ن بي یک سیم هازک کي سیم دوراهی هامیدى می ضٍد : مرزلي ًصتم 
 
چرخش لرلرى باؼث می ضٍد کي سطر ا

ن بي خاطر این است کي الک تریسیتي ای کي از طٍل سیم ؼبٍر می کود یک . هزدیک می ضٍد 
 
ؼلت هامگذاری ا

ن بي وذٍد می اورد کي بار محبت دارد 
 
این سیم دوراهی تمام سطر لرلرى را بي . زلكي یا دایرى ای را در اطراف ا

از این رو ظفسي  دیگری می تٍاهد از طریق پرتٍی لیزری تا سطر لرلرى . بار اظلی موفی اش باز می گرداهد 

 .کصیدى ضٍد 

 



مدمٍؼي ای دیگری از غلتک ًا کي کاغذ را در امتداد مٍتٍر چاپ می کصد سیستم زرارتی : مرزلي هٌم 

هدا فصار و زرارت . هامیدى می ضٍد 
 
ذًٍر را پیٍستي بروی کاغذ از طریق ذوب و فصار یک مٍم می ,در ا

مدى از سیستم زرارتی باؼث می ضٍد کي کاغذ تازى ای کي از چاپگر بیرون. افصاهد 
 
 زرارت بي وذٍد ا

ید گرم باضد 
 
 .  می ا

 



کاغذ را بي بیرون چاپگر ًل می دًد  مؽمٍال بي طٍری کي طرف چاپ ضدى  ,مسرک کاغذ : مرزلي دًم 

 .پایین باضد و بدین ظٍرت تمام ظفسات چاپ ی بي طٍر مرتب در خروذی چاپگر لرار می گیرهد 

 



 با تصکر
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 1393بٌار 


