
Printris 
Насочено към: Silver Unit 1: Подобряване на производителността чрез използване на ИТ, особено т. 1.4 
(Мога да обоснова избора на определена технология за моята работа). 

Използване в обучението: Обучаваните могат да играят играта, да научат за различните видове 
принтери или да се опитат да създадат своя собствена javascript игра. 

Как се играе: Опитайте да поставите три еднакви принтера в една линия - вертикално или хоризонтално. 
Можете да използвате мишката и да кликвате на символите със стрелки или пък да ползвате стрелките на 
клавиатурата. Скоростта на играта може да се увеличава с бутона "+" и да се намалява с бутона "-" на 
клавиатурата. Скоростта може да се контролира и с клик на мишата върху съответния символ на екрана. 

 
 

Матричен принтер 
 

Предимства: ниска цена на копие, възможност за отпечатване на копия (при 
ползване на многопластова хартия) 

Недостатъци: относително висока покупна цена, ниска скорост и ниско 
качество на печат, шумно. 

Принцип: В главата на принтера са разположени игли с електромагнити. Те се 
свързват с електрониката посредством плосъккабел. От контролера на 

електрониката се изпращат импулси, които изстрелват иглите според формата на отпечатвания символ. 
Иглите удрятсе притискат към мастилена лента и хартията под нея. Символът на хартията се създава 
чрез хоризонтално движение на главата на стъпки, съответстващи на една колона. Някои принтери могат 
да отпечатват и двустранно. Качеството на печат нараства с увеличаването на броя на иглите в главата 
на принтера. 

Further reading 

Лазерен принтер 
 

Предимства: лесно обслужване, бързо отпечатва висококачествени копия. 

Недостатъци: висока консумация на електричество, замърсява околната 
среда при унищожаване на тонер касетите, може да е относително скъп по 
отношение на консумативи и бързо износващи се части. 

Принцип: Технологията се базира на принципа на електростатичното 
копиране. В Началото принерът поема лист хартия от тавата и го покрива с 
електростатичен заряд. Към отпечатващия барабан се подава ток с висок 
волтаж (6 KV). Лазерът осветява фоточувствителния барабан и отбелязва 
върху него символите за отпечатване. Лаьерният лъч се включва и изключва в 
последователност, отговаряща на подадените от компютъра към принтера 

кодове. Така върху бараба се създава негатив на образа, който трябва да бъде отпечатан. Когато лазерът 
отбележи образа върху барабана, принтерът изпуска малки частици тонер (черни или цветни, според вида 
на принтера), които се привличат от зоните на барабана, заредени със статично електричество. Така 
подредени, частиците тонер се прехвърлят върху подадения лист хартия, зареден с електрически заряд с 
обратен поляритет. Финалният етап в процеса на отпечатване е трайното свързване на тонера с хартията 
с помощта на лампи с висок интензитет. 



Further reading 

Мастилено-струен принтер 
 

Предимства: лесно обслужване, ниска покупна цена. 

Недостатъци: висока цена за отпечатване, ниска трайност на отпечатаните 
копия. 

Принцип: Принтерът създава знаци върху хартията като впръсква мастило от 
пълнителите в главата. При позициониране на главата в съответната колона, 
цветното мастило се подава от резервоара зад главата на дюзата. Системата 
се състои от пиезокерамични тръбички, които са в състояние да впръскват 80 
хиляди мастилени точки за една секунда. Дюзите са предпазени от случайно 
изтичане на мастило чрез въздушни запушалки. Запушалките се отварят 
автоматично преди началото на отпечатване и се затварят отново след края 

му. В случай на изпускане на капчици мастило, принтерът има специална функция за почистване на 
главата и дюзите. Помпа под високо налягане насочва течното мастило от касетата към микроскопична 
дюза, създавайки постоянен поток от мастилени капки. Пиезоелектрически кристал създава звукова вълна 
чрез вибриране и кара струята с мастило да се разделя на капки на равни интервали.Тези капки мастило 
са подложени на електростатично поле, което ги зарежда. Заредените капки преминават през 
електростатични отразяващи плаки, които ги разпределят на правилното им място на листа. Само малка 
част от капките се използва за печатане, останалата част се рециклира. 

Further reading 

Многофункционални устройства 
 

Предимства: няколко функции в едно устройство. 

Недостатъци: големи размери, първоначална висока цена. 

Принцип: Многофункциналните устройства са мастилено-струйни или 
лазерни принтери, интегрирани с факс и скенер. 

Further reading 


