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Laserové tiskárny

Princip elektrofotografického tisku

Princip elektrofotografického tisku, využívaného v laserových tiskárnách je následující:

Základním prvkem tiskové jednotky je tiskový válec, vyrobený z elektricky vodivého materi-
álu (slitina Al). Na povrchu válce je nanesena vrstva polovodivého materiálu např. na bázi
selenu. Polovodivá vrstva se ve tmě chová jako izolant. Je-li však osvětlena dostatečně silným
zdrojem světla, stane se elektricky vodivou.

Postup tisku je zjednodušeně znázorněn na Obr.  1. (Tiskový válec je zde nahrazen rovinnou
deskou.)

1. Polovodivá vrstva nanesená na povrchu tiskového válce je koronově nabita na kladným
nábojem na potenciál několika kV. Protože je tiskový válec ve tmě, chová se polovodivá
vrstva jako izolant (Obr.  1 a) ).

2. Nabitá polovodivá vrstva se exponuje laserovým paprskem nebo řadou diod LED. Paprsek
je rozmítán a modulován tak, aby na povrchu válce vykreslil rastrovým způsobem budoucí
tištěný obraz. V místě expozice se polovodivá vrstva stane vodivou a její náboj je odveden
(Obr.  1 b) ).

3. Obraz, vytvořený nábojem v polovodivé vrstvě je „vyvolán“ kladně nabitým práškovým
barvivem. V místech, kde nebyla polovodivá vrstva exponována, je dosud kladný náboj
který brání přichycení souhlasně nabitého barviva. Na válci se tak vytvoří viditelný obraz z
práškového barviva, zachyceného na dříve exponovaných místech (Obr.  1 c) ).

4. Obraz je přenesen na papír. Přenosu napomáhá záporně nabitá plocha (resp. válec), přilo-
žená k zadní straně papíru (Obr.  1 d) ).

5. Obraz vytvořený práškovým barvivem je „ustálen“ horkým přítlačným válcem nebo ohře-
vem IR zářením.

Obr.  1 Zjednodušený princip elektrofotografického tisku.



Laserové tiskárny

2

Tisková jednotka laserové tiskárny

V laserové tiskárně se výše popsané kroky provádí během jedné otáčky tiskového válce, jak je
schematicky naznačeno na Obr.  2.
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Obr.  2 Postup tisku v laserové tiskárně.

Obr.  3 Expoziční jednotka s přímo modulovaným laserem.

Na Obr.  3 je schematicky znázorněna tisková jednotka laserové tiskárny při pohledu „shora“.
Jako zdroj záření slouží polovodičový přímo modulovaný laser. Laserový paprsek je rozmítán
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rotujícím zrcadlem a současně modulován tak, že při každém přeběhu exponuje na tiskovém
válci jednu rastrovou řádku budoucího obrazu. Kompenzační optika, zařazená mezi rotující
zrcadlo a tiskový válec upravuje geometrii stopy paprsku tak, aby rychlost jeho přeběhu po
celé aktivní dráze na tiskovém válci byla konstantní. Některé typy tiskáren nepoužívají polo-
vodičový laser, nýbrž plynový laser doplněný akustickooptickým modulátorem (piezoelek-
trický člen vytváří v modulátoru akustické vlny, které se chovají jako optická mřížka, viz Obr.
4). Zcela jiné řešení vyvinula firma OKI. Jako zdroj záření zde slouží řada diod LED. Počet
diod odpovídá počtu elementárních bodů na celé šířce papíru (viz Obr.  5).

Obr.  4 Expoziční jednotka laserové tiskárny s plynovým laserem a samostat-
ným modulátorem (IBM).

Obr.  5 Expoziční jednotka s řadou LED (OKI).
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Barevné laserové tiskárny

Barevné laserové tiskárny pracují na principu subtraktivního míchání barev. Tiskárna proto
musí mít čtyři tiskové jednotky (pro základní složky Cyan, Magenta, Yellow a doplňující
složku Black). Vzájemné uspořádání tiskových jednotek se u různých typů barevných lasero-
vých tiskáren liší (Obr.  6). Někdy se k přenosu barviva na papír používá kromě válce i přeno-
sový pás, na který se postupně přenáší obrazy z tiskových válců jednotlivých tiskových jed-
notek.

Obr.  6 Různé uspořádání barevných laserových tiskáren (podle OKI).

Obr.  7 Barevná laserová tiskárna. Papír je veden nosným pásem postupně pod
čtyřmi tiskovými jednotkami s LED diodami.

Elektronika laserové tiskárny

Z popisu funkce laserové tiskárny je zřejmé, že výsledný obraz je tvořen z jednotlivých čer-
ných resp. barevných bodů. Černobílé tiskárny střední kvality mají rozlišení alespoň 600�600
DPI (bodů na palec). Na běžné stránce A4 je tak přibližně 34 000 000 bodů. Tiskne-li tiskárna
přibližně 10 stran za minutu, vychází frekvence tisku 5.6 miliónu bodů za sekundu. Touto
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rychlostí musí být modulován paprsek laseru. Protože proces tisku jedné stránky nelze přeru-
šit, musí být celý obraz předem připraven ve vyrovnávací paměti tiskárny. Přenos bitové ma-
py celé stránky přímo z počítače by vyžadoval přenášet pro každou stránku více než 4 MB
dat. Častěji je proto do tiskárny přenášen vektorový popis obrazu (pokud to jeho povaha do-
voluje). Tiskárna je vybavena rastrovací jednotkou, která převádí vektorový popis na bitovou
mapu stránky. Pro zajištění dostatečně rychlého tisku musí být rastrovací jednotka vybavena
velmi výkonným procesorem, spolupracujícím s dalšími specializovanými obvody pro řízení
samotného tisku.

Nároky na rychlost elektroniky ještě vzrostou při použití technik pro zvýšení výsledné kvality
obrazu. Ty obvykle využívají víceúrovňovou modulaci laserového paprsku buď řízením jeho
optického výkonu nebo pulsní modulací v rámci každého bodu. Tak je možné vytvářet body
různé velikosti a částečně vyhladit zubaté linie křivek v rastrovém prostředí. Pod různými
názve (RET, PQE, ...) používá tyto techniky řada firem.

Pro vektorový popis stránky a řízení dalších funkcí tiskárny (volba zásobníku papíry,...) se
používají speciální jazyky. Standardem se zde stal jazyk PCL (Printer Control Language),
původně vyvinutý firmou Hewlett Packard. Jeho podmnožinou je i jazyk HP-GL, určený pro
komunikaci s kreslicími stoly. Dalším rozšířeným jazykem pro vektorový popis stránky (ne-
jen pro tiskárny) je jazyk PostScript.

Obr.  8 Blokové schéma elektroniky laserové tiskárny. Memory Controller LSI
umožňuje přenos bitové mapy k tiskové jednotce (Engine section).
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Inkoustové tiskárny

Vývoj inkoustových tiskáren jako výstupního zařízení počítače má poměrně dlouhou historii.
Nejstarší inkoustové tiskárny používaly souvislý proud inkoustových kapek, který byl gene-
rován piezoelektrickým čerpadlem. Ve výstupní trysce byly kapky elektrostaticky nabity a
potom vychylovány dvěma dvojicemi elektrod podobně jako např. paprsek v osciloskopické
obrazovce. Tištěný obraz se vytvářel skládáním rastrovacího pohybu paprsku ve vodorovném
směru a plynulým pohybem papíru ve svislém směru. Přerušení proudu inkoustu se provádělo
jeho odkloněním na lapací clonu pomocí svislých vychylovacích elektrod. Inkoust zachycený
na lapací cloně byl po filtraci čerpán zpět do zásobníku.

Novější inkoustové tiskárny pracují vesměs na principu „Ink on Demand“, tzn. inkoustová
kapka je vystříknuta pouze v případě, kdy je opravdu požadována. Celkové uspořádání tiskár-
ny je podobné jako u jehličkových tiskáren. Pohyblivá tisková hlava je místo řady ocelových
jehel vybavena řadou trysek, ze kterých je v případě požadavku vystříknuta kapka inkoustu.
Podle způsobu vytváření kapek lze tyto tiskárny rozdělit do 3 skupin:

� Tiskárny s tlakovým zásobníkem inkoustu a piezoelektrickými uzavíracími ventily v tis-
kové hlavě.

� Bublinkové tiskárny, ve kterých je kapka inkoustu vystříknuta rozpínající se bublinkou
vypařeného inkoustu.

� Piezoelektrické tryskové tiskárny. Kapka inkoustu je vystříknuta z tryskové komůrky,
jejíž objem se piezoelektricky zmenší.

Bublinkové tiskárny

Tyto tiskárny používají k vytváření kapek tlaku, který v tiskové komůrce vytvářen bublinkou
vypařujícího se inkoustu. Základní uspořádání tiskového mechanismu je znázorněno na Obr.
9. Řada tiskových komůrek je vytvořena v základním materiálu (polymer). Jednotlivé komůr-
ky jsou napojeny na rozváděcí kanál, kterým se do nich kapilární vzlínavostí plní inkoust.
Přední strana komůrky je zakryta niklovou destičkou, ve které je otvor představující trysku.
Zadní strana je zakryta křemíkovou deskou (dobrý odvod tepla). Na křemíkové desce je uvnitř
komůrky polovodičové topné tělísko. Jednotlivé komůrky jsou v odstupu, který odpovídá po-
žadované bodové hustotě tisku. V jiném uspořádání se používají dvě nebo více řad s navzájem
prokládanými tryskami – rozteč komůrek v jedné řadě může potom být větší. Z důvodu od-
stranění špiček v napájecím proudu jsou jednotlivá tělíska v řadě buzena postupně. Jejich po-
loha je proto přiměřeně posunuta ve směru pohybu hlavy (Obr.  10).

Před tiskem je každá komůrka naplněna inkoustem. Využívá se přitom kapilárních sil in-
koustu s vhodným povrchovým napětím. Při tisku se topné tělísko ohřeje na teplotu, při které
se část inkoustu vypaří. Rozpínáním páry v komůrce prudce vzroste tlak a část inkoustu vy-
stříkne tryskou z komůrky. Celý děj trvá asi 10 �s. Objem kapky inkoustu je uváděn přibližně
130 � 10-12 l, což odpovídá kapce o průměru 62� (údaje jsou podle tiskárny Hewlett Packard
Desk Jet).
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Obr.  9 Bublinková tiskárna. Řez při pohledu zpředu (vlevo) a z boku (vpravo).

Obr.  10 Prokládání trysek ve dvou řadách a zešikmení řad pro postupné buzení.
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Piezoelektrické tryskové tiskárny

Tento typ tiskáren využívá k tisku piezoelektrickou deformaci tryskové komůrky. Jedno z
možných uspořádání je na Obr.  11. Boční stěny tryskové komůrky se před tiskem rozšíří při-
pojením napětí na místa, označená na obrázku jako +V a -V. Při tisku se polarita napětí obrátí.
Trysková komůrka zmenší objem a část inkoustu vystříkne z trysky (podle OKI Technical
Review). Tato koncepce umožňuje v určitých mezích dávkování množství inkoustu a tím lepší
reprodukci barev při barevném tisku.

Rozlišení inkoustových tiskáren dosahuje 1200 bodů na palec. Pro barevný tisk se používají
kazety se 4 barvami (CMYK). Pro lepší reprodukci barev při tisku fotografií používají některé
tiskárny další dvě barvy. Rychlost barevného tisku může být např. 4 strany / min.

Obr.  11 Princip piezoelektrické tiskárny. Pohled na komůrku zpředu.
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Tepelné tiskárny

Tepelné tiskárny lze podle principu tisku rozdělit na 2 základní skupiny:

� Tiskárny používající speciální tepelně citlivý papír.

� Tiskárny používající normální papír a speciální barviva.

Tiskárny používající speciální papír

Základní uspořádání tohoto typu tepelných tiskáren je na Obr.  12. Základem je tisková hlava,
která je vybavena řadou polovodičových topných tělísek, která odpovídají jedné rastrové řád-
ce tištěného obrazu. Po vytištění rastrové řádky následuje posuv papíru o rozteč rastrových
řádek a tisk dalšího rastrového řádku. Každé topné tělísko může být vybaveno samostatným
regulačním obvodem, který umožňuje rychlé dosažení požadované teploty a zabraňuje pře-
hřátí tělíska. Počet bodů v řádce odpovídá např. 16 nebo 32 alfanumerickým znakům na řád-
ce. Tisk se provádí na speciálně upravený papír – v místě ohřevu se změní barva papíru.

Tepelné tiskárny tohoto typu se používají v různých měřicích přístrojích, kalkulačkách a po-
dobně. Výhodou je jednoduchost, tichý provoz (významný např. pro lékařské přístroje) a
spolehlivost. Nevýhodou je nutnost použití speciálního papíru a pouze jednobarevný tisk.

Obr.  12 Tepelná tiskárna používající speciální papír citlivý na teplo.

Tepelné tiskárny používající speciální barviva

Tento typ tiskáren používá k tisku speciální termoplastická barviva, nanesená ve formě
proužků na nosné fólii. Barvivo je v přímém kontaktu s papírem (Obr.  13). K jeho přenosu na
papír dojde pouze v místech, kde je barvivo tepelnou tiskovou hlavou roztaveno. Při tisku se
fólie s barvivem postupně posouvá tak, aby nad tiskovou hlavu bylo přiváděno nové barvivo.
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Při barevném tisku jsou na nosné fólii střídavě naneseny proužky s barvivem v základních
barvách (CMYK). Tisk se provádí postupně čtyřmi průchody papíru tiskárnou. Při každém
průchodu se fólie s barvivem posune a nastaví nad tiskovou hlavu další barevný proužek.

Variantou tohoto typu tepelných tiskáren je tzv. ablativní tiskárna. K přenosu barviva na papír
zde nedochází přímým kontaktem. Barvivo po ohřátí tiskovou hlavou sublimuje a jeho páry
kondenzují na papíru, kde vytváří tištěný obraz. Výhodou tohoto způsobu tisku je možnost
plynulého dávkování množství přeneseného barviva a tím i možnost vytváření různých barev-
ných odstínů mícháním barev.

Obr.  13 Tepelná tiskárna s barvivem neseným na speciální fólii (nahoře) a
uspořádání barevných proužků na fólii (dole).


