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1.Co to jest drukarka
2.Drukarka igłowa
3.Drukarka atramentowa.
4.Drukarka laserowa.
5.Drukarka głowicowa.
6.Drukarka 
   stało-atramentowa.

7.Drukarka sublimacyjna.
8.Drukarka termiczna.
9.Drukarka 
   termo-transferowa.
10.Drukarka wierszowa.



 Drukarka to urzDrukarka to urząądzenie współpracujdzenie współpracująące z komputerem, ce z komputerem, 
słusłużążące do przenoszenia danego tekstu, obrazu itp. na ce do przenoszenia danego tekstu, obrazu itp. na 
papier. Niektóre drukarki potrafipapier. Niektóre drukarki potrafią ą równierównieżż pracowa pracować ć bez bez 
komputera, np. drukowakomputera, np. drukowaćć zdj zdjęęcia wykonane cyfrowym cia wykonane cyfrowym 
aparatem fotograficznym (po podłaparatem fotograficznym (po podłąączeniu go do czeniu go do 
drukarki lub po włodrukarki lub po włożeżeniu karty paminiu karty pamięęci z zapisanymi ci z zapisanymi 
zdjzdjęęciami do wbudowanego w drukarkę sciami do wbudowanego w drukarkę spplotu).Mianem lotu).Mianem 
drukarki okredrukarki okreśśla sila sięę te teżż sterownik w systemie  sterownik w systemie 
operacyjnym, natomiast samo urzoperacyjnym, natomiast samo urządądzenie okrezenie okreśślane jest lane jest 
wówczas jako urzwówczas jako urząądzenie drukujdzenie drukująące.ce. 



          NNajpopularniejszy typ drukarek. ajpopularniejszy typ drukarek. 
WykorzystujWykorzystująą do drukowania  do drukowania 
tataśśmmęę barwi barwiąąccąą podobn podobnąą do tej  do tej 
stosowanej w maszynach do stosowanej w maszynach do 
pisania. Ich głównpisania. Ich głównąą zalet zaletąą s sąą niskie  niskie 
koszty eksploatacji i mokoszty eksploatacji i możżliwoliwośćść  
drukowania kilku kopii na drukowania kilku kopii na 
papierze samokopiujpapierze samokopiująącymcym  ; do dzi; do dziśś  
czczęęsto usto użżywana do druku faktur ywana do druku faktur 
itp.; najczitp.; najczęśęściej spotykane sciej spotykane są ą 
głowice 9- i 24-igłowe, istniejgłowice 9- i 24-igłowe, istniejąą  
taktakżże drukarki wielogłowicowe e drukarki wielogłowicowe 
(każda głowica drukuje fragment (każda głowica drukuje fragment 
wiersza).wiersza). 
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      Popularny typ drukarki 
komputerowej, w której litery lub 
rysunki są tworzone z maleńkich 
kropelek atramentu 
wtryskiwanego na papier za 
pomocą precyzyjnego układu dysz 
głowicy atramentowej. Drukarka 
atramentowa ma podobną zasadę 
działania jak drukarka igłowa, a 
jednocześnie lepszą rozdzielczość 
(do 600 dpi). Szybkość druku 
drukarki atramentowej sięga 
kilkuset znaków na s. 
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      Nowoczesny rodzaj drukarki komputerowej 
będącej połączeniem kserografu i lasera 
sterowanych drukowaną informacją, 
przesyłaną z komputera w specjalnym języku 
programowania drukarek. Szybka (do 
kilkunastu stron formatu A4 na min), cicha, 
dokładna (rozdzielczość do 1200 dpi), 
działająca w trybie alfanumerycznym i 
graficznym. 
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.
            Następczyni elektrycznej maszyny do Następczyni elektrycznej maszyny do 

pisania. Głowica wykonana w formie pisania. Głowica wykonana w formie 
kulistej lub częściej owalnej z kulistej lub częściej owalnej z 
naniesionymi wokół znakami (na naniesionymi wokół znakami (na 
równoleżnikach). Na jedno uderzenie równoleżnikach). Na jedno uderzenie 
głowicy przez taśmę barwiącą w papier głowicy przez taśmę barwiącą w papier 
przypada jeden wydrukowany znak. przypada jeden wydrukowany znak. 
Dostępność znaków limitowana Dostępność znaków limitowana 
wykonaniem rozetki drukującej. Brak wykonaniem rozetki drukującej. Brak 
trybu graficznego.trybu graficznego.



     Technologia opracowana przez 
firmę Tektronix na początku lat 
90., polega na nanoszeniu 
roztopionego woskowego 
atramentu bezpośrednio na nośnik 
lub też na bęben transferowy. 
Zaletami są znakomite krycie, 
wierność barw, szybkość, prostota 
konstrukcji i całkowita odporność 
na UV i wodę. Do wad można 
zaliczyć niską wytrzymałość 
mechaniczną druku i łatwo 
ulegający analizie termicznej 
atrament.



     Typ drukarki wykorzystujący 
ciepło do przeniesienia barwnika. 
Przezroczysty barwnik na 
specjalnej trój- lub 
czterokolorowej taśmie jest 
punktowo podgrzewany, wskutek 
czego przechodzi z fazy stałej 
bezpośrednio do gazowej, po czym 
osiada na materiale drukowanym 
(zazwyczaj specjalny papier lub 
folia). Większość drukarek tego 
typu nakłada kolory kolejno, po 
jednym. 



    Rodzaj drukarki mozaikowej, w 
której druk powstaje na 
metalizowanym (od strony 
spodniej) papierze, na wskutek 
wyładowań elektrycznych w 
elektrodach igłowych. Drukarki 
termiczne stosuje się w 
bankomatach lub faksach. Dają 
zwykle średnią jakość druku i 
niezbyt dużą szybkość działania. 
Poza tym wydruk tą metodą ulega 
szybko płowieniu i z czasem staje 
się zupełnie nieczytelny. 



     Drukarka zbliżona w działaniu do 
drukarki igłowej. Zasadniczą 
różnicą jest taśma barwiąca 
jednokrotnego wykorzystania z 
której barwnik nie jest 
przenoszony na papier w wyniku 
mechanicznego oddziaływania, 
lecz punktowego podgrzania i 
dociśnięcia przez iglice (grzałki) 
głowicy. Jeden z niewielu typów 
drukarek umożliwiających druk w 
kolorze białym.



    Drukarka pracująca wyłącznie w 
trybie tekstowym, stawiająca za 
jednym ruchem cały rząd znaków; 
najczęściej czcionki zamocowane 
są na łańcuchu przewijającym się 
ciągle przed papierem barwiącym i 
przez uderzenie specjalnego 
młoteczka zostawiają ślad na 
papierze wydruku; obecnie 
stosowane rzadko za względu na 
mały repertuar znaków i 
hałaśliwość. 
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