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część 5

bajeczka dla
córeczki

Drukarki
Prawie zawsze ostatecznym efektem

naszej pracy przy komputerze ma być
tekst lub rysunek wydrukowany na papie−
rze. Dlatego drukarka jest nieodzownym
elementem każdego systemu komputero−
wego. Różne typy drukarek różnią się bar−
dzo pomiędzy sobą, zarówno sposobem
działania jak i jakością uzyskiwanych wy−
druków. W chwili obecnej szeroko stoso−
wane są trzy typy drukarek.

Drukarki igłowe

Drukarki igłowe są najtańsze, o naj−
prostszej budowie lecz o najgorszej ja−
kości druku. Zasada ich działania jest
stosunkowo prosta. Najistotniejszą częś−
cią drukarki jest głowica, umieszczona na
precyzyjnie wykonanej szynie i mogąca
przesuwać się w poprzek arkusza papie−
ru. Pomiędzy głowicą i papierem przesu−
wa się taśma barwiąca. Z przodu głowicy
umieszczone jest w pionowym rzędzie
9 stalowych pręcików − igieł. Każda igła
połączona jest z małym elektromagne−
sem, powodującym że we właściwych mo−
mentach igły uderzają poprzez taśmę
w papier, drukując punkty składające się
następnie na literę lub rysunek.

Drukarka taka pracuje bardzo wolno
i nieprzyjemnie hałasuje. Największą jed−
nak wadą drukarki igłowej jest to, że ja−
kość druku i tak bardzo niska, maleje
w miarę zużywania się taśmy. Gdybyśmy
na takim sprzęcie chcieli wydrukować np.
200−stronicową książkę, to pierwsze stro−
ny wyszłyby jako tako, ale na ostatnich
prawie nic nie byłoby widać.

Obecnie te drukarki kupowane są jedy−
nie ze względu na niską cenę i właściwie
nie nadają się do poważnej pracy.

Pewnym udoskonaleniem tych druka−
rek był ich wariant 24−igłowy. Jakość dru−
ku była w nich nieporównywalnie lepsza,

ale pozostałe wady nie zostały oczywiście
usunięte. Drukarki 24−igłowe, znacznie
droższe od 9−igłowych, nie wytrzymują
obecnie konkurencji ze strony drukarek
atramentowych.

Drukarki atramentowe

Drukarki atramentowe są zbudowane
podobnie do drukarek igłowych. Zasadni−
cza różnica polega na tym, że w głowicy
zamiast igieł umieszczone są maleńkie
otworki, przez które wystrzeliwane są ma−
leńkie kropelki atramentu. W jednym rzę−
dzie o wysokości ok. 0.5 cm takich otwor−
ków umieszczonych jest 40, dzięki czemu
rozdzielczość wydruku, decydująca o jego
wyglądzie, jest ogromna! Jakość druku,
jednakowa przez cały czas pracy, nie
ustępuje tu drukowi drukarki laserowej.
Drukarka pracuje bardzo szybko i pra−
wie bezdźwięcznie. Jedynymi jej wada−
mi jest dość wysoka cena i duże kosz−
ty eksploatacyjne (koszt zapasowych
pojemników z atramentem). Drukarka
atramentowa jest idealnym sprzętem
dla małych firm i dla wszystkich, któ−
rym zależy na eleganckim wyglądzie
ich prac.

Pracując na tym typie drukarki musisz
pamiętać o trzech ważnych sprawach:
1.Drukarki atramentowej nigdy nie wolno

wyłączyć z sieci podczas pracy i tak zo−
stawić! Grozi to zaklejeniem zaschnię−

Drukarka igłowa.

Działanie drukarki igłowej.
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tym atramentem mikroskopijnych otwo−
rów w kosztownej głowicy.

2.Wydruki są bardzo wrażliwe na wilgoć!
3.Należy używać tylko papieru wysokiej

klasy.

Drukarki laserowe

Najwyższą jakość reprezentują obec−
nie drukarki laserowe. Laser to urządze−
nie wysyłające promień światła o bardzo
małej, mierzonej w tysięcznych częściach
milimetra średnicy i ogromnej mocy.

Zasada konstrukcji drukarek lasero−
wych jest zupełnie odmienna od opisywa−
nych wyżej. W drukarce laserowej pro−
mień lasera jak gdyby rysuje potrzebny
obraz na obracającym się szybko bębnie.
Następnie ten bęben posypywany jest
czarnym proszkiem, który przykleja się do
niego w miejscach naświetlonych przez
laser. Następnie obraz odbijany jest na
papierze. Wszystko to odbywa się
z ogromną szybkością. Drukarki laserowe
mogą drukować w tempie do 60 stron na
minutę. Jakość druku jest znakomita.
Niestety, sprzęt ten jest bardzo kosztow−

ny, a i koszty eksploatacyjne (toner, czyli
proszek barwiący papier) są dość wyso−
kie.

Wszystkie omówione wyżej typy druka−
rek mają wspólne cechy:
− Mogą pracować w trybie tekstowym,

wykorzystując własny zestaw znaków
lub w trybie graficznym, drukując dowol−
ne znaki czy rysunki. Z zasady w trybie
graficznym drukarki pracują dużo wol−
niej.

− Posiadają własną pamięć, do której
komputer przesyła kody sterujące. Dla−
tego też nie zdziw się, kiedy program,
np. edytor tekstowy, zgłosi o zakończe−
niu drukowania a drukarka pracuje na−
dal. Po prostu wszystkie kody zostały
już do drukarki wysłane i drukuje ona
tylko to, co ma jeszcze w pamięci.
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ERRARE HUMANUM EST
W dwunastym numerze EdW oprócz kilku literówek wytropiliście następujące błędy:

· W projekcie zegara na str. 8 w rys 1. brak cyferki 10 w złączu Z2, a na str. 11 w spisie elementów brak rezystorów
R29...R31 o wartości po 100kW .

· W projekcie zasilacza lutownicy na str. 50 na rys. 1 rezystor R1 może mieć moc 5W, a niekoniecznie 8W, zgodnie z tym,
co podano w spisie elementów.

· Nie jest natomiast błędem brak wartości R13, R14 w spisie elementów przystawki do pomiaru bardzo małych rezystancji
na str. 48, bowiem w układzie będzie wlutowane najwyżej 10 rezystorów.

Drobną nagrodę−niespodziankę otrzymuje Artur Mirecki z Łupowa.

Drukarka atramentowa.

Drukarka
laserowa.


