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SCHÉMA PRIPOJENIA PRÍDAVNÝCH 

ZARIADENÍ K POČÍTAČU. 
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ZÁKLADNÉ PRÍDAVNÉ ZARIADENIA 
POČÍTAČOV 
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PODROBNÝ ZOZNAM VŠETKÝCH PRÍDAVNÝCH 

ZARIADENÍ POČÍTAČA 
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VSTUPNÉ PRÍDAVNÉ ZARIADENIA POČÍTAČOV 
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ZARIADENIA POTREBNÉ NA ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE 
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TLAČIAREŇ 
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DEFINÍCIA TLAČIARNE 
• Tlačiareň je výstupné prídavné zariadenie počítača . 

• Je určené na tlač  predovšetkým papierových dokumentov. 

• Niektoré druhy tlačiarní umožňujú aj tlač kvalitných fotografií. 

• Modernejšie tlačiarne umožňujú aj tlač priamo z pamäťových 

médií. 

• Tlačiarne môžu byť aj súčasťou elektronických pokladní. 

• Veľa lekárských prístrojov obsahuje tiež tlačiareň. 

• Kombináciou tlačiarne a skenera sa vytvárajú multifunkčné 

zariadenia. 
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VOSKOVÉ 
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ROZDELENIE TLAČIARNÍ PODĽA SPÔSOBU TLAČE ZNAKU 

• znakové - tlačia znak po znaku 

• riadkové - tlačia celý riadok naraz 

• stránkové - tlačia po celých stránkach. 

ROZDELENIE TLAČIARNÍ PODĽA MECHANIZMU TLAČE 

1. úderové 
A. ihličkové 
B. s typovým kolečkom 

 
2. bezúderové 

A. laserové (laser) 
B. tryskové (ink - jet) 
C. tepelné (thermal) 
D. elektrostatické (electrostatic) 
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IHLIČKOVÁ TLAČIAREŇ 
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ZJEDNODUŠENÝ PRINCÍP IHLIČKOVEJ 

TLAČIARNE 
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DETAIL TLAČIACEJ HLAVY 

• Tlačiaca hlava obsahuje ihličky. 

• Ihličky vytvárajú maticu znaku na papiery( preto sa im hovorí aj maticové). 

• Ihličky sú ovládané elektromagnetmi. 

• Ihličky sa vysúvajú podľa matice znaku,ktorá je uloţená v pamäti tlačiarne. 

• Tlačí sa cez pásku(pri farebnej tlači je páska štvorpruhová CMYK). 

• Páska potom na príslušnom mieste na papieri vytvorí malý farebný bod. 

• Miešanie farieb riadi elektronika tlačiarne posúvaním farebných pruhov 

     pásky pred tlačovou hlavou. 
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• V závislosti na počte ihličiek rozlišujeme: 

 
7 ihličkové 

– pouţívané iba tam, kde na kvalite tlače nezáleţí . 

– (napr. pokladne) 

9 ihličkové 

– tlač v reţime DRAFT (menej kvalitné, ale rýchlejšie) 

– tlač v reţime NLQ (Near Letter Quality)(Kvalita blízka 

dopisu) 

24 ihličkové 

– dovoľujú naviac prácu i v reţime LQ (Letter Quality), 

– a poskytujú taktieţ vyššiu rychlosť tlače(kvalita dopisu) 
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Typy ihličkových tlačiarní 



KVALIT A TLAČE 
• Udáva sa V DPI –počet bodov na palec(25.4mm) 

• Ak je uvedená len jedna hodnota dpi, je tým myslené rovnaké dpi v oboch 

smeroch čiže 300 dpi = 300×300 dpi. 

• Ak sa hodnoty dpi zariadenia v horizontálnom a vertikálnom smere líšia, 
udáva sa dpi ako násobok napr. 600×1200 dpi. 
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DETAIL TVORBY ZNAKOV 
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KVALITA TLAČE PODĽA POČTU 

POUŢITÝCH IHLIČIEK 
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Ihličkové
j 

tlačiarne 
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Elektronika ihličkovej tlačiarne 
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• Výhody ihličkových tlačiarní: 
– nízká nadobúdacia cena. 

– nízká cena za vytlačenú stránku. 

– moţnost tlače na tabelačné papiere. 

– Výhodné pre tlač textových dokumentov, kde na 
ich kvalitu nie su kladené veľké nároky 
(účtovníctvo, ekonomika) 

• Nevýhody ihličkových tlačiarní : 
– nízká kvalita tlače – max. 180 a ţ  360 DPI. 

– nízká rýchlost – 200-560 zn./min. 
– problematická tlač grafiky. 

– vysoká hlučnost pri tlači. 

– vysoká poruchovosť. 

ZHODNOTENIE IHLIČKOVÝCH TLAČIARNÍ 
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Oblasti použitia ihličkových tlačiarní 

 hodia sa väčšinou len na tlač textu. 

 umoţňujú aj menej kvalitnú grafiku-farebná 

     páska CMYk 

 skvele však poslúţia na tlač viacerých kópií. 

 to iné tlačiarne neumoţňujú(robia iba samé originály). 

 počet preklepových kópií sa pohybuje medzi 3 aţ 9. 

 nájdu uplatnenie najmä pri tlači špeciálnych formulárov. 

 vhodné na tlač dlhých zoznamov (zostáv do  účtovníctva). 
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PRÍKLAD PARAMETROV IHLIČKOVEJ 

TLAČIARNE 

Epson FX-890II 
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PARAMETRE Epson FX-890II 

• Výrobca:EPSON 
• Technológia tlače: Ihličková 

• Pripojenie: USB, LPT 

• Formát papiera :A4 

• Bez displeja 

• Počet ihiel: 2x9 

• Rýchlosť tlače: 612 znakov za sekundu. 
• Počet kópií: 1+6 

• Spotreba v zapnutom stave:54 W 

• Spotreba v pohotovostnom reţime:0,5 W 

• CENA:477,90 € 
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ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ 

 Atramentová tlačiareň sa da pouţi ť predovšetkým na 

domácu tlač. 

 Tlač môţe byť čiernobiela aj farebná. 

• Vyššie triedy zvládajú beţné funkcie kancelárie . 

Napr.skenovanie a kopírovanie. 

• Okrem dokumentov môžu vo veľmi dobrej kvalite tlačiť 

aj fotografie. 
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FAREBNÝ SYSTÉM ATRAMENTOVÝCH TLAČARNÍ 

• Na tvorbu farieb v tlačiarňach sa pouţíva farebný model CMYK. 

 

• Farebný model RGB sa pouţíva napríklad pri zobrazovacích zariadení. 

 

• Pri modeli CMYK sa miešajú azúrová (Cyan) ,purpurová (Magenta) a 

      žltá (Yellow). 

 
• Pri úplnej intenzite všetkých troch zloţiek vzniká čierna (teoreticky). 

 
• Prakticky sa však pouţíva na čiernu tlač kazeta (blacK). 
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VÝHODY ATRAMENTOVÝCH(TRYSKOVÝCH)TLAČIARNÍ 

 Nízka cena 

 Kompaktné rozmery 

 Vysoká rýchlosť tlače - cca 34 str./min 

 Začiatok tlače uţ po uplynutí 5.4 sekundy. 

 Vysoká kvalita tlače s rozlíšením aţ 9 600 DPI 

 DPI (Dots per inch) znamená počet obrazových bodov (pixelov), ktoré 

     sa zmestia do jedného palca. 

 1 palec je 2,54 cm.(x*y) 

 Čím väčšie je rozlíšenie DPI, tým lepšia je kvalita tlače. 

 Vhodné na tlač dokumentov,fotiek a potlač CD či DVD diskov. 

 Pripojenie(Rozhranie) pomocou kábla USB, LAN. 

 Bezdrôtové pripojenie pomocou wi-fi a bluetooth 
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ĎAĽŠIE VLASTNOSTI A FUNKCIE ATRAM.TLAČIARNE 

• Tlač z pamäťovej karty. 

 
• Umoţňujú tlačiť na rôzne formáty papiera A1 - A6, B5, fotky 13 x 18 cm . 

 Nevýhody 

• Pri dlhšom nepouţívaní  tlačiarne zasychá  atrament  v tryskách. 

• Väčšina atramentov nie je vodoodolná a po dlhšej dobe výtlačok na svetle 

vybledne. 

 Moderné funkcie atramentových tlačiarní. 

• Refill tank system - umoţnuje dopĺňať atrament priamo do zásobníka písacej 

hlavy. 

• AirPrint – umožňuje bezdôtové pripojenie 

                       zariadení k tlačiarni. 

29 



PAPIER A ATRAMENT 

• Kvalita tlače závisí aj od kvality pouţitého papiera 

• Kvalitu tlače ovplyvňuje: 

–svetlosť papiera 

• Závisí na zrnitosti papiera – čim menšia zrnitosť, tým 

rovnomernejšie odráža svetlo a papier sa nám javí ako belší 

–absorbčná schopnosť papiera 

• po dopade kvapôčky atramentu by sa táto mala roztiecť po 

papieri minimálne a rovnomerne. 

• Papier nesmie absorbovať atrament ani málo, ani príliš veľa 
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TLAČIACA HLAVA ATRAMENTOVEJ TLAČIARNE 

• V tlačiacej hlave je od 72 až do 5376 trysiek 

 

• Ich  priemer je  70 - 10 mikrónov. 

 

• Objem vystreknutej  kvapky je  10 - 2 pl(pikolitra  t.j. 10 na -12 litra. 

 

• Kvapka vytvorí farebný bod o priemere cca 50 - 10 mikrónov(10 na -6 metra) 

 

• Najmenší bod viditeľný okom je cca 30 mikrónov. 
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DRUHY POHYBOV V TLAČIARNI 
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TERMÁLNA(BUBLLE JET) TLAČIAREŇ 



• Tlač je vykonaná v štyroch fázach 

– topný rezistor prudko zahreje atrament v dutine trysky. 

– v dutine trysky vzniká bublina, ktorá vytlačí atrament. 

– vystreknutie atramentu na papier. 

– v dutine zároveň vzniká podtlak, ktorý spôsobí jej opätovné 

          naplnenie 

• Táto technológia má určité obmedzenia : 

– musí používať atrament odolný teplote. 

– je potrebná určitá doba k ochladeniu topného rezistora. 

– nie je možné plynule regulovať veľkosť kvapky. 
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PRINCÍP BUBLLE-JET TLAČIARNE 
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PIEZOELEKTRICKÁ (INK-JET) TLAČIAREŇ 

• Druhá najpouţívanejšia technológia. 

• Vypudenie kvapôčky atramentu prebieha za pomoci 

piezoelektrického kryštálu. 

• Kryštál funguje ako miniatúrna pumpička, ktorá vytláča 

atrament veľkou rýchlosťou smerom k podloţke 

• Drahší výrobný proces hlavičky. 

• Vydrţia dlhšie. 
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KONŠTRUKČNÉ PRVKY 

ATRAMENTOVEJ TLAČIARNE 

BUBLLE-JET(TERMO) 
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MECHANIKA TERMO TLAČIARNE 
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Canon PIXMA MG3650 

1. Typická spotreba v zapnutom stave: 16 W 

2. Formáty papiera : A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm 

3. Rozhranie tlačiarne : USB, Wi-FI 

4. Funkcia: Kopírovanie a skenovanie, Manuálna obojstranná tlač, 

Automatická obojstranná tlač (duplex), Bezokrajová tlač, AirPrint. 

5. Rozlíšenie skeneru: 2 400 DPI 

6. Rýchlosť skenovania: 14 str./min 

7. Maximálne rozlíšenie tlače: 4 800 DPI 

8. Rýchlosť farebnej tlače: 5,7 str./min 

9. Rýchlosť čiernobielej tlače: 9,9 str./min 

10.Spotreba v Stand-by: 1,4 W 
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Laserová tlačiareň 

1. Základom celej technológie je statická elektrina. 

2. Statickú elektrinu predstavuje  elektrický náboj na 

izolovanom objekte(papier,valec) 

3. Kladne a záporne nabité častice sa priťahujú! 

 

 

     4. Laserová tlačiaren vyuţíva tento poznatok ako  dočasné    

  lepidlo.  
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Komponenty laserovej tlačiarne 
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Svetlocitlivý valec 
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PRINCÍP LASEROVEJ TLAČIARNE 



Priebeh laserovej tlače 

• Celý tonerový valec sa nabije na  (+) 

• Rovnako sa nabije aj bubon s fotoreceptormi(+) 

• Určité časti bubna s receptormi  sa nasvietia laserom podľa 

obsahu stránky. 

• Nasvietené časti stratia  náboj a stanú sa  (-). 

• Otáčanín bubna a tonerového valca sa toner prenesie na 

bubon(+-) 

• Prechodom papiera okolo tonerového  valca sa toner 

prenesie na papier. 

•  Ďaľej nasleduje prechod  papiera cez fixačný  valec(pec) 

• Súčastným tlakom dvoch valcov a zohrievaním jedného z 

nich sa prášok  zafixuje na papiery. 
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Laserový systém 
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Samsung SL-M2026-špecifikácia 
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LED tlačiarne 
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• LED (Light-Emitting Diode) tlačiarne pracujú na podobnom 

princípe ako tlačiarne laserové. 

• Namiesto laseru sú vybavené sadou LED diód (umiestnených v 

jednom rade), ktoré sú schopné nabiť zvolené miesta na valci 

statickou elektrinou. 

• Výhodou tohto riešenia je nižšia cena. 

• LED tlačiarne bývajú niekedy chybne označované ako laserové 

tlačiarne. 



čiarne 
• Svetelným zdrojom je kompaktné digitálne pole LED 

diód. 

 
• Skladá sa z tisícov jednotlivých LED svetelných 

zdrojov, rozloţených po celej šírke svetelného valca. 

• Svetlo LED diód svieti cez pevné zaostrovacie šošovky 

   priamo dole na povrch svetelného valca. 

 
• Digitálny LED svetelný zdroj nemá ţiadne pohyblivé 

časti a tým je zásadne spoľahlivejší. 
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LED TLAČIARNE 
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PRINCÍP LED TLAČIARNE 



VÝHODY LED TECHNOLÓGIE 

 

1. kompaktná veľkosť dovoľuje  vyrobiť menšie tlačiarne pouţívajúce   

menej materiálov a prírodných zdrojov. 

2. menšia veľkosť bodov zaručuje výraznejší a ostrejší text a grafiku. 

3. nepohyblivé časti , nízky hluk 

4. vyššia rýchlosť tlače pri vyššom rozlíšení 

5. vysoká odolnosť a spoľahlivosť 

6. nulové emisie ozónu 
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Farebná laserová tlač  

• Funguje na rovnakom princípe ako čiernobiele laserové tlačiarne. 

• Celý proces však vo vnútri prebehne až 4 krát 

•  Jeden prechod pre kaţdú z farieb: CMYK 

• Rozdiely medzi tlačiarňami sú  v aplikácií farieb. 

• Farebné laserové tlačiarne tvoria farebný obraz z troch alebo štyroch 
farebných tonerov postupným prechodom papiera viacerými 
samostatnými sústavami, 

•  alebo postupným prechodom cez jednu sústavu pouţívajúcu v kaţdom 
prechode iný toner.  

• Cena farebnej tlače je však pomerne vysoká  

• Kvalita je o niečo niţšia neţ u špeciálnych farebných tlačiarní. 
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MOŢNOSTI NANÁŠANIA FARIEB NA PAPIER. 

1.moţnosť 

• zásobníky tonerov všetkých farieb  sú umiestnené na otáčajúcom sa kolese 

• Pre kaţdú farbu sa koleso pootočí. 

• Aplikácia toneru všetkých farieb na jeden papier. 

2.Moţnosť 

• všetky časti pre kaţdú farbu (4x valec, 4x laser, 4 x toner) 

POROVNANIE  LASERA  A  LED DIÓD 

• Laserové tlačiarne s jedným laserom –rýchlosť farebnej tlače 4 krát pomalšia 

• Výhoda LED diód – farby sa môţu aplikovať naraz – 4riadky  LED diód. 
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Farebná laserová tlač 



Porovnanie Laser a LED 
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Tlačiarne s pevným atramentom(voskové) 
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• Vyrábané najmä firmou Tektronix 

• Pracujú obdobne ako laserové tlačiarne 

• Atrament je dodáváný vo forme voskových tyčiniek 

• Pri tlači sú jednotlivé tyčinky roztavované 

• Takto roztavený atrament (resp. farebné atramenty) 

    steká do nádržky. 

• Odtiaľ následne dochádza k jeho preneseniu na valec, 

prostredníctvom ktorého dôjde k naneseniu farby na 

papier 



Tlačiarne s pevným atramentom(voskom) 
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Sublimačné tlačiarne 

56 

• Používané najmä pre tlač farebných fotografií (z digitálnych 

fotoaparátov) 

• Pracujú na princípe sublimácie pevného atramentu, ktorý po 

      zahriatí prechádza do plynnej fázy 

• Rôznou teplotou možno regulovať množstvo sublimujíceho 

    atramentu v danom mieste. 

• V plynnom stave potom atramenty prenikajú do povrchu 

    špeciálneho papiera , kde sa zmiešajú. 

• Atrament je dodávaný vo forme rôznofarebného CMYK 

filmu, ktorý postupne prechádza nad papierom. 

• Nakoniec sa obraz fixuje lesklou ochrannou vrstvou 



Sublimačné tlačiarne 
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• Nevýhody sublimačných tlačiarní : 

– nutnosť pouţitia špeciálneho papieru 10 x 

15 cm alebo 9 x 12 cm, štítky 1,7 x 2,2 cm 

apod. 

– vyššia cena za vytlačenú stránku 

– relatívne pomalá tlač (1/4  aţ  1/2  stránky/min) 

 

• Výhody sublimačných tlačiarní : 

– veľmi kvalitná farebná tlač 

– malé rozmery 
– moţnost napájania z batérií 
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Sublimačné tlačiarne 



3D TLAČIARNE 
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3D TLAČ 
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• 3D tlač je forma aditívnej výrobnej technológie, pri ktorej 

dochádza k vrstveniu materiálu a vzniku finálneho a 

realistického 3D modelu. 

• 3D tlačiareň podľa digitálnej predlohy objektu vytvorenej 

pomocou CAD programu vytvorí jej hmotnú kópiu. 

• CAD je skratka počítačom podporovaného návrhu. 

• 3D tlač našla svoje uplatnenie v architektúre, medicíne, 

vzdelávaní, vede a výskume, marketingu či umení. 
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3D TLAČIAREŇ  PRUHA i3 PLUS ORANŽOVÁ 
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POPIS PRVKOV 3D TLAČIARNE 



DRUHY 3D TLAČIARNÍ 
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• Delenie je podľa technológie  vytvárania 3D modelu. 

1.TLAČIARNE S NANÁŠANÍM TAVENÉHO MATERIÁLU TRYSKOU 

• Pri tomto type tlačiarne dochádza k zahrievaniu materiálu v tlačovej hlave aţ 

do polotekutého stavu. 

•  Následne sa materiál vytláča na tlačiacu plochu. 

• Materiál tuhne chladnutím vzduchom s teplotou miestnosti. 

• Po stuhnutí sa môţe nanášať nová vrstva. 

• Cyklus nanášania vrstvy: 

1)  Plnenie zásobníka materiálom. 

2) Skvapalňovanie 

3) Natlakovanie trysky 

4) Nanášanie vrstvy 

5) Tuhnutie materialu. 

• Pre každú vrstvu sa tento cyklus opakuje. 

• Konečnou fázou tlače 3D modelu je odstránenie podpornej vrstvy. 



DRUHY 3D TLAČIARNÍ 
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2.TLAČIARNE S NANÁŠANÍM PRÁŠKOVÉHO MATERIALU  PBF 

• Pri tomto type tlačiarne dochádza k naneseniu vrstvy prášku, ktorý laser 

zapečie do pevnej štruktúry. 

•  Následne sa nanesie nová vrstva prášku a celý postup sa zopakuje. 

•  Po ukončení tlače sa celý model očistí od prášku. 

3.LAMÍNOVACIE TLAČIARNE 

• Jedná sa o vzájomné ukladnie vrstiev materiálu na seba a ich tepelné 

spracovanie.  

• Laminovanie funguje na nasledujúcom princípe: 

•  Najskôr dôjde k doplneniu zásobníka a nastaveniu prvej vrstvy.  

• Potom dochádza k laminovaniu zahrievaným valčekom a proces 

pokračuje vyrezávaním laserovým systémom. 

•  Posunom platformy niţšie dôjde k nastaveniu novej vrstvy. 

• Po ukončení laminovania je potrebné odstránenie odpadu. 



DRUHY 3D TLAČIARNÍ 
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4.TLAČIARNE S TECHOLÓGIOU  FDM 

• Fused  Deposition Modeling. 

• Model fúzovaného ukladania materialu . 

• Pouţíva priame nanášanie materiálu roztavením v 

tlačiacej hlave.  

• Material sa nanáša bod po bode. 

• Najčastejšími materiálmi sú termoplasty. 

• Po ohriatí mäknú, prechádzajú do plastického stavu. 

• Možno ich ľahko vyrobiť vstrekovaním do foriem a odlievaním. 

• Polystyrén, Polyvinylchlorid (PVC), organické sklo, Polyamid (PA) 

 

 



PARAMETRE  3D TLAČIARNE Prusa i3 MK3S 
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PARAMETRE  3D TLAČIARNE Prusa i3 MK3S 
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SOFTWARE  NA TVORBU  3D MODELOV PRE 3D  TLAČ 

•   Fusion 360 
 

• SketchUp 

 
• SolidWorks 

 
• Cinema 4D 

 
• Autodesk  3ds Max 

 
• AutoCAD 

 
• Inventor 

 
• Solid Edge 
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o IHLIČKOVÁ-tradičný mechanický spôsob pre tlač s minimálnymi nákladmi 
alebo tlač na viac listov zároveň. 

 
o ATRAMENTOVÁ-Ideálna voľba pre tlač fotografií a domácu tlač 

dokumentov. 
 

o LASEROVÁ-čiernobiela-Vhodná do kancelárie na tlač dokumentov. 
Prednosťou je nízka cena za vytlačenú stránku. 

 
o LASEROVÁ farebná-Pre veľký objem vytlačených farebných dokumentov. 

 
o LED-Podobné laserovým tlačiarňam, často kompaktnejšie. 
     Vhodné do domácich kancelárií a malých firiem. 

o TERMO-Profesionálne pokladničné tlačiarne. 

o 3D-Zariadenie schopné previesť 3D počítačový model do reálnej 

trojrozmernej podoby. 69 

OBLASTI VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV TLAČIARNÍ 



ROZHRANIE TLAČIARNE 

• USB 

• LAN 

• Wi-Fi 

• Bluetooth 

• LPT 

• RS 232 
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• Canon 

• HP 

• OKI 

• Brother 

• Epson 

• Samsung 

• Xerox 

• Lexmark 

VÝROBCOVIA TLAČIARNÍ 
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PRÍČINY NEFUNKČNOSTI TLAČIARNE 

 vypnutá tlačiareň. 

 nesprávna inštalácia. 

 nesprávne zvolené tlačové médium. 

 poškodená páska. 

 prázdny, resp. tečúci zásobník. 

 prázdny, resp. poškodený toner. 

 zaseknutý papier. 

 preťaţená tlačiareň(veľa úloh vo fronte). 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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