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ismerd meg!

A PC – vagyis a személyi számítógép

XVII. rész

A nyomtató
1. Bevezetés

A nyomtató (printer), a monitor mellett, a számítógép egyik leggyakrabban használt
adatkiviteli eszköze. Nyomtató nélkül elképzelhetetlen lett volna a számítógépek ilyen
nagyarányú elterjedése. Az egészen régi típusú számítógépeknél a számítások eredmé-
nyeit olvasható alakban csak a nyomtató szolgáltatta, a monitorokat jóval később, ke-
véssel a személyi számítógépek elterjedése előtt kezdték használni.

Az első nyomtatók működési elve sok szempontból hasonlított az írógépekéhez és
kizárólag alfanumerikus karaktereket tudtak nyomtatni. Idővel a nyomtatási technológia
odáig fejlődött, hogy lehetővé tette a grafikus információ nyomtatását is, nemcsak
egyszínben, hanem színesen is. A grafikus nyomtatásnál szabvánnyá vált a WYSIWYG
(What You See Is What You Get – azt kapod amit látsz) fogalom, amely a grafikus
objektumoknak a papíron ugyanolyan megjelenítést biztosít mint a monitoron.

Jelenleg hozzáférhető áron, nagy felbontóképességű és jó színes nyomtatási
képességű nyomtatókat vehetünk. Ezekkel digitális felvételeket is nyomtathatunk, még-
hozzá olyan jó minőségben, hogy egy klasszikus fényképtől csak egy gyakorlott szem
tudja megkülönböztetni.

2.  A nyomtatók osztályozása
A gyártók a nyomtató típusok széles skáláját kínálják, amelyeknek a nyomtatási elve

és teljesítőképessége is eléggé eltérő . A nyomtatókkal szemben támasztott feltételeket
röviden a következő két követelmény foglalja magába: a nyomtatott információt az
ember által jól olvasható formában jelenítsék meg és a gép a lehető leggyorsabban dol-
gozzon. Sajnos ez a két feltétel egymásnak ellentmondó, így az a nyomtató amelyik
gyorsan tud dolgozni, az általában nem nyomtat olyan szépen, mint amelyik lassabban
dolgozik.

A nyomtatási elv alapján a nyomtatókat a következő két nagy csoportba sorolhat-
juk: az ütő (impact) és a nem ütő (non impact) elven működő nyomtatókra. Az
1. táblázatban a fontosabb típusú nyomtatókat foglaltuk össze, előnyös és hátrányos
tulajdonságaik felsorolásával.

Az ütő nyomtatók az információt mechanikai ütéssel nyomtatják a papírra.
Működésük sok szempontból a klasszikus írógépekre emlékeztet. Legfontosabb alkat-
részük a nyomtatófej, amely nyomtatáskor a papír előtt vízszintes mozogást végez. A
papír és a nyomtatófej között, a papírhoz nagyon közel, egy festékszalag húzódik. A
nyomtatófejben levő mechanizmus a szalagot a papírhoz üti és ezen egy megfelelő
festéknyomot hagy. Egy sor kinyomtatása után, a papírt a továbbító mechanizmus
fennebb tolja. A festékszalag a nyomtatófejhez és a papírhoz viszonyítva is külön moz-
gást végez, így két egymásutáni ütés sohasem éri a szalagot azonos helyen, ezálta l a
szalag egyenletesebben kopik. Az ütő nyomtatók nagy előnye, hogy az elhasznált festék-
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szalagot könnyen lehet cserélni és az új festékszalagok aránylak olcsóak. Egy másik
előnyük az ütő nyomtatóknak, hogy indigós papírral egyszerre több példányt is képesek
nyomtatni. Hátrányuk a zajos működés valamint a korlátozott grafikus- illetve színes
nyomtatási képesség. Az ütő nyomtatók csoportján belül két alapvető típust különböz-
tetünk meg: a karakter- és a tűmátrix-nyomtatókat.

Ütő (impact) nyomtatók Nem ütő (non impact) nyomtatók
Karakternyomtató (character printer)

+ jó szövegminőség
– grafika nem nyomtatható
– korlátozott betűtípus
– drága
– lassú
– zajos

Hőnyomtató (thermal printer)
+ grafikus nyomtatás
+ jó nyomtatási minőség
+ jó színes nyomtatási lehetős ég
– drága anyagfelhasználás
– különleges festékek szükségesek
– lassú

Tűmátrix nyomtató (dot-matrix printer)
+ grafikus nyomtatás
+ különböző betű típus nyomtatható
+ kielégítő nyomtatási minőség
+ korlátozott s zínes nyomtatási lehetőség
+ aránylag gyors
+ olcsó festékszalag
– zajos

Tintasugaras nyomtató (inkjet printer)
+ grafikus nyomtatás
+ nagyon jó minőség
+ nagyon jó színes nyomtatási lehetőség
+ gyors
+ olcsó
+ halk
– drága tintapatronok
– kényes a nem megfelelő üzemeltetésre

Lézersugaras nyomtató (laser printer)
+ grafikus nyomtatás
+ rendkívülien jó minőség
+ nagyon jó színes nyomtatási lehetőség
+ gyors
+ nagyon halk
+ PostScript-kezelés
– drága

1. Táblázat.  A nyomtatók osztályozása és jellemző tulajdonságaik
+  ,  –  :  előnyös ill. hátrányos tulajdonság

A karakternyomtatók kizárólag karaktereket tudnak nyomtatni, grafikus nyomtatási
lehetőséggel nem rendelkeznek. A nyomtatási sebességük alacsony, viszont a nyomta-
tott karakterek szépek. Karakternyomtatóval inkább a régi generációjú gépeknél talál-
kozhatunk.

Az alábbiakban röviden ismertetjük az elterjedtebb típusú karakternyomtókat:
Gömbfejes nyomtató – karakterkészlete egy gömb alakú fej felszínén van kialakítva, a

gömbfej és a papír között festékszalag található, nyomtatás folyamán a fej a papír előtt
mozog és közben forog is. Amikor a nyomtatandó karakter a papír elé kerül, akkor a
gömbfej a festékszalagot hirtelen a papírhoz préseli.

Margarétakerekes nyomtató – mechanizmusa nagyon hasonlít a margaréta virágjához, a
karakterek a „virágszirmok” hegyén vannak kialakítva. Nyomtatáskor a „virág” úgy
fordul el, hogy a megfelelő nyomtatandó karakter kerüljön a kalapács elé, amely ezt a
karaktert a szalaggal együtt a papírhoz üti.

Íróhengeres nyomtató –  teljes karakterkészlete egy íróhenger felületén van kialakítva. A
henger alkotói mentén egy-egy sorban ugyanaz a karakter ismétlődik, méghozzá annyi-
szor, ahány maximális karakterpozíció van egy sorban. A nyomtatási alkotó előtt egy
kalapácssor található. Az íróhenger folyamatosan forog, amikor egy adott pozíciónál a
kinyomtatandó karakter a kalapács elé kerül, akkor azt a kalapács leüti (ha a sor egyfor-
ma betűkből áll, akkor az összes kalapács egyszerre üt).
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Tűmátrix nyomtatók – vagy rövidebben a mátrixnyomtatók, a karaktereket nem folya-
matos vonalakból, hanem mátrixszerűen sorokba és oszlopokba rendezett nagyon kis
átmérőjű pontokból állítják össze. A mátrix-nyomtatásnál nincs kötött karakterkészlet, a
karakterek bármilyen formában megjeleníthetők: dőlt, aláhúzott, kövér, nagyított, kicsi-
nyített, illetve ezek tetszőleges kombinációja. A pontokból nemcsak számokat, betűket,
írás- és műveleti jeleket lehet előállítani, hanem tetszőlegesen bonyolult alakzatokat is.
Tehát a mátrix-nyomtatás legfontosabb előnyös tulajdonsága, hogy grafikus alakzatok is
nyomtathatók. Ezért a mátrixnyomtatók idővel teljesen kiszorították a karakternyomtató-
kat.

A mátrixnyomtatók általában 1/72 inch (0.35 mm) átmérőjű nyomtatótűkkel dol-
goznak, amelyeket a nyomtatófejben helyeznek el (1. ábra). A tűket nagyteljesítményű
elektromágnesek hozzák mozgásba. Amikor az egyik elektromágnes áramimpulzust kap,
akkor a megfelelő tű a nyomtatófej előtt feszülő festékszalagot a papírhoz üti. A festék-
szalag a tű hegyének megfelelő ponton a papírral érintkezik és arra egy kis pöttyöt
nyomtat. Ezután a nyomtatófej vízszintes irányban továbblép egy pontnyit és a folya-
mat megismétlődik. A minőségi nyomtatás alapvető feltétele a fej nagypontosságú el-
mozdítása. Ezt egy léptetőmotorral és a nyomtatófejhez erősített fogazott szíj segítsé-
gével valósítják meg. A szíjat a motor tengelyére szerelt különleges fogaskerék hajtja
meg, amely egy rúdrendszeren csúsztatja ide-oda a nyomtatófejet. A léptetőmotor egy
olyan különleges motor, amelynek a forgórésze az állórészre adott elektromos impulzus
hatására egy pontosan meghatározott kicsi szögelfordulást végez. Miután egy sor
nyomtatása befejeződött, egy másik léptetőmotor által meghajtott mechanizmus a pa-
pírt függő leges irányba egy sorral fennebb tolja.

1. ábra
Tűmátrix nyomtató

A nyomtatófejben 9, 18 vagy 24 tűt helyeznek el egymás fölött, egy vagy több sor-
ban. Minél több tűs a nyomtatófej és minél közelebb tudják a nyomtatótűket egymás-
hoz képest elhelyezni, annál szebbek lesznek a kinyomtatott jelek. A tűket – mechanikai
okokból – nem lehet a kívánt mértékig közelíteni egymáshoz. A problémát úgy oldották
meg, hogy a tűket nem egy oszlopba, hanem egymás mellett, egymáshoz képest eltolt
helyzetű oszlopokba helyezik. Egy karakter felismeréséhez elég már egy 5x5-ös mátrix,
vagyis függőlegesen öt tű. Hét tűvel ékezetes betűket is lehet nyomtatni. A kilenc tűs
írófejek már nagyon jó minőségű nyomtatásra képesek (NLQ – near letter quality). Ha a
nyomtató néhány tizedmilliméterrel elmozdítja a papírt és megismételi a betű kirajzolá-
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sát, közel folytonos vonal jön létre. Ez jóval lassúbb, mint a draft (vázlat) minőségű
nyomtatás, ahol a fejnek csak egyszer kell végighaladni a sor fölött. Nagyon jó
minőségű (LQ – letter quality), folytonos vonalat képesek nyomtatni a 18 és 24 tűs
nyomtatók.

A nem ütő nyomtatók a nyomtatványt rendkívül apró festékpontokból állítják elő és
amint az elnevezésük is mutatja, a festéket nem ütés útján juttatják a papírra. Ebből kifo-
lyólag sokkal csendesebben dolgoznak mint a mátrixnyomtatók. A festékpontok átmérője
sokkal kisebb annál, mint amelyet a tűs nyomtatók tűivel lehet elérni. Így nagyon jó
minőségű fekete és színes grafikus nyomtatási lehetőséggel bírnak. Hátrányuk, hogy egy-
szerre csak egy példányt képesek nyomtatni. A nem ütő nyomtatók csoportjából a
következő három elterjedtebb típust említjük meg: hő-, tintasugaras- és lézernyomtató.

A hagyományos hőnyomtató különleges hőérzékeny papírra dolgozik, amely hő hatására
elszíneződik. Aránylag alacsony a nyomtatási sebessége, a hőre érzékeny papír idővel
elszíneződik ill. a szöveg kihalványul. Jelenleg csak kasszagépekben és faxkészülékekben
használják. A modern hőnyomtatók hőérzékeny festékszalagot használnak, amelyet a
nyomtatófej a papírhoz szorít. A fejben keltett hő hatására a szalagon levő festékréteg
megolvad és a papíron megfelelő nyomot hagy. Előnye, hogy nem igényel különleges
papírt, és a nyomtatványok időtállóak. Színes nyomtatásra is alkalmas.

A jelenlegi nyomtatási technika fejlesztése főleg a tintasugaras- és a lézertechnika irá-
nyában történik, amelyeket az alábbiakban részletesebben is ismertetünk.

A tintasugaras nyomtatók, amint az elnevezésükből is következtethetünk, nagyon finom
tintacseppekből alakítják ki a papírra kerülő alakzatokat. A tinta egy  kis műanyagtartályból
apró fúvókákon keresztül jut a papírra. A csepp egy részét a papír beszívja míg, a többi
része nagyon hamar megszárad. Minél jobb minőségű a papír, annál kevesebb tintát szív
magába és így a cseppnek a papíron maradó nyoma is elhatároltabb (2. ábra). Egy tinta-
csepp a papíron 50 - 60 µm átmérőjű pontszerű nyomot hagy. Összehasonlításképpen a
hajszál átmérője 70 µm körül van. A nagy felbontáshoz nemcsak a pontok kis átmérője
járul hozzá, hanem azoknak az egymás melletti nagyon pontos elhelyezése is. Jelenleg a
tintasugaras nyomtatók nagy többsége 1440×720 dpi (dots per inch – pont/inch) felbon-
tással dolgozik, amely milliméterenként 56×28 pontnak felel meg. Jelenleg a nagyon jó
minőségű tintasugaras nyomtatók a 2400×1200 dpi felbontást is elérik.
A tintasugaras technikával nemcsak egy-
színben lehet nyomtatni, hanem színe-
sen is. A színeket megfelelő keveréssel
állítják elő a következő három alapszínű
tintából: ciánkék, bíbor és sárga (CMY
– cyan, magenta, yellow ). Az alapszínű
pontokat oly módon nyomtatja egymás
mellé, hogy kellően távolról nézve, a
nagy felbontásnak köszönhetően az
emberi szem úgy érzékeli, mintha egy
negyedik szín lenne.

2. ábra
A tintacsepp nyoma egy jó

és egy gyenge minőségű papíron

Ezt az eljárást szubsztraktív színkeverésnek nevezik: a fehérhez nem kell semmit
sem, míg a feketéhez mind a három alapszínből ugyanannyit kell nyomtatni a fehér
papírra. A gondok általában a feketével szoktak adódni, mert az additív színkeveréssel
előállított fekete inkább szürkének vagy sápadt feketének látszik. Ennek elkerülése
végett a feketét külön fekete tintával nyomtatják. Így, a korszerű tintasugaras nyomtatók
négy tintatartállyal vannak felszerelve: ciánkék, bíbor, sárga és fekete (CMYK – cyan,
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magenta, yellow , black). Az újabb, fotó-minőségű nyomtatók hat színnel dolgoznak, az
előző négy mellett még világos ciánkékkel és világos bíborral is.

A tintasugaras nyomtatók buborékforralással vagy piezoelektromos módszerrel
fecskendezik a tintát a papírra.

A buborékforralásos nyomtatók (bubble jet printers) elvét a Canon és a Hew lett-Packard
cég fejlesztette ki. Egy kis fűtőellenállás a közvetlen szomszédságában levő tintát felfor-
ralja, az elpárolog, és az ellenállás mellett egy kis tintagőz buborék keletkezik (3. ábra). A
buborék az előtte levő tintát a fúvókanyíláson keresztül hirtelen kinyomja. Az így
keletkező tintacsepp a fúvókához nagyon közel fekvő papírra repül. Miután a cseppnyi
tinta a fúvókán keresztül eltávozott, a fűtőellenállás azonnal megszünteti a hevítést, a
tintagőz kicsapódik és a buborék összeesik. A keletkező vákuum a tintatartályból friss
tintát szív be, és a folyamat ismétlődik. A tintasugaras nyomtatók feje rendszerint
300 - 600 fúvókával van ellátva, a fúvóka átmérője 70 µm körüli, a kilövellt tintacsepp
űrtartalma 8 - 10 pikoliter (1 pikoliter = 10–12 liter). A fekete tintacseppek űrtartalma va-
lamivel nagyobb, eléri a 35 pikolitert is. A tintacsepp a papíron, – amint fennebb is emlí-
tettük – körülbelül 50 - 60 µm átmérőjű pontot fest be. A tinta különleges tulajdonságú
kell, hogy legyen: el kell viselnie a hőhatást, nem alakulhat át és a fűtőellenálláson nem
köthet meg, vagyis nem „kozmálhat oda”. A buborékforralásos módszer hátránya, hogy a
fej élettartama aránylag rövid. Egyes nyomtatóknál a fejet az egybeépített festékkazettával
együtt kell cserélni, de külön fej és kazetta esetében öt-nyolc kazettacsere után új fejre is
szükség van.

3. ábra
Buborékforralásos tintasugaras nyomtató fúvókája

A piezolelektromos nyomtatók (piezoelectric inkjet printers) néhány évvel később je-
lentek meg. A piezoelektromos nyomtatás elvét az Epson cég fejlesztette ki. A fejben, a
fúvóka háta mögött egy kis piezokristály van elhelyezve (4. ábra). A kristály a rákapcsolt
feszültségimpulzus hatására megnöveli térfogatát és az előtte levő kamrából a tinta egy
részét a fúvókán keresztül hirtelen kipréseli. Piezolelektromos módszerrel a felbontás
sokkal egyszerűbben növelhető: a tintát nem kell felmelegíteni, ezért az koncentráltabb
lehet, így a papíron körülhatároltabb és erősebb színű nyomot hagyhat. A piezoelekt-
romos fej élettartama gyakorlatilag a nyomtatóéval azonos, tehát csak a tintatartályokat
kell időnként cserélni.

Minden tintasugaras nyomtatótípusnál a tintacsatornák elé szűrőt helyeznek el.
Hosszabb ideig (több másodperces) tartó üresjáratoknál vagy a nyomtató kikapcsolása
előtt a nyomtatófejet egy oldalsó pihenő helyzetbe vezérelik. Itt a fúvókák elé egy
védősapka kerül, amely megakadályozza a por lerakódását és a tinta beszáradását.
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4. ábra
Piezoelektromos tintasugaras nyomtató fúvókája

A tintasugaras nyomtatók rendkívül olcsók lettek, és a tűs nyomtatókat minden
területről kiszorították. Jelenleg a forgalmazott nyomtatók többsége tintasugaras. A
tintasugaras nyomtatóknak köszönhetően elérhető áron, fényképminőségben tudunk
nyomatokat készíteni.
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Kaucsár Márton

Kozmológia
VI. rész

Az asztrofizika térhódítása
A 19. század elejéig a csillagászati kutatások túlnyomó részt az égitestek mozgásának

leírására és a mozgások törvényszerűségeinek felderítésére vonatkoztak. Az 1800-as évek
elejétől fogva előtérbe került a csillagok fizikai módszerrel történő vizsgálata, az asztrofizi-
ka. A fizika különféle módszereinek kifejlődését mindig követte ezek csillagászati alkalma-
zása is. W. Herschel 1800-ban a Nap fényét színképelemző készülékkel összetevőire
bontotta, és termométer segítségével kimutatta, hogy a színkép vörösön túli részében is
érkezik a Napból sugárzás. Ezzel Herschel felfedezte a Nap infravörös sugárzását.

1814-ben Joseph von Fraunhofer (1787–1826) a Nap fényét elemeire bontotta saját
készítésű spektrográfján és észrevette, hogy a színképben sötét vonalak vannak. 574
ilyen, mai néven Fraunhofer-vonalat talált, és a legsötétebbeket az ABC betűivel jelölte,


