
 :های اصلی مقاله سرفصل 

 پرینتر سوزنی ی تاریخچه •
 پرینتر سوزنی اجزای اصلی  •
 مکانیزم حرکت هد چاپ •
 مشخصات چاپگرهای سوزنی •
 پرینترهای سوزنی مزایا •
 پرینترهای سوزنی معایب •
 یسوزن ینترهایچند نمونه از پر •

 :تاریخچه پرینتر سوزنی  

 Equipment Corporation  توسییی  1970در سیییا   پرینتیییر سیییوزنیاولییییا چیییاپگر ییییا 
سییتوح حییرر بییزر   80قییادر بییود تییا  پرینتییر سییوزنی بییودا ایییا LA30 معرفییی ،ییدی پرینتییر 

 .ای بیییییر روی ییییییک کاپییییی  کوچیییییک چیییییاپ کنیییییدمیییییاتریه نق یییییه 7*5را در 
و کاپییی  بیییه هیییر  در اییییا دسیییتگاا سیییر چیییاپ بیییا ییییک موتیییور پیشیییرفته کنتیییر  میشییید

ها بییه کاپیی  املیییات چییاپ صییورت برخییورد سییوزحای بییه جلییو بییردا میشیید تییا بییا وسیییله
 .بگیرد

بییا هییر دو رابیی  کییاربری مییوازی و رابیی  کییاربری سییریا  در دسییتر  قییرار دا،ییتا   LA30میید   
ایییا پرینتییر در .اسییتدادا از کاراکترهییای پر،ییدا هنگییام بازرشییت را درخواسییت کییرد  LA30سییری
یافت هیای تایاری برتیری دسیتمراتب بیه موفقیتدنبیا  ،ید کیه بیه LA36 وسییله  به ۱۹۷۴سیا  

 .زمانی به ورودی کامپیوترهای ماتریه نق ه استاندارد تبدیل ،دو برای مدت

روند که اپلب دارای تریا انواع پرینترهای تولید،دا در جراح به ،مار میایا نوع پرینترها قدیمی
 .وسدید هستندچاپ سیاا

 :اجزای پرینتر سوزنی 

 هد •
 سوزح •
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 ،ابلوح •
 پوبیا •
 بورد •
 دماپه اصلی هد •
 فنر  •
 سنسورها •
 موتور چاپگر  •
 ی چاپگرحافظه •
 دنداچرخ •
 ریبوح •
 میله حرکت هد •

 یبوح پرینتر سوزنی ر

 :مکانیزم حرکت هد چاپ 

سوزح   ۲۴مکانیزم هد چاپ ،امل خود هد چاپی ریبوح جوهری و کاپ  پل ک مقابل آح استا هد چاپ
پیچ برای انداز جرت سیماندا سرسوزح یک راا،داتایی مرتب ۱۲طور زیگزا  دارد که در دو ردیف به

ها و حرکت سوزح به داخل و بیروح هد جرت چاپ نق ه بر روی کاپ  مقابل آح را داردا ایا سوزح
های هد در ار سوزحطور مستقل امل نمودا هیچ ارتباطی با همدیگر نداردا نحوی کهای آح بهپیچسیم

 :مراحل زیر آمدا است

کندا ایا تغییر بااث ایااد یک انداز هد ارسا  میمدار کنتر ی یک سیگنا  خروجی به مدار راا •
پیچ یک نیروی مغناطیسی ایااد پیچ هد متناظر با آح سوزح ،دا با امل سیمجریاح در سیم

 .خواهد ،د
توس  هسته آهنی به داخل کشیدا و نوک سوزح ایا امل بااث خواهد ،د تا چکش سوزح  •

 از هد بیروح آمدا بر روی کاپ  اثر جوهر را به وجود آوردا 
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نوک سوزح که با ریبوح جوهر که در مقابل کاپ  قرار داردی برخورد می کند و بااث ایااد یک  •
 .نق ه بر روی کاپ  خواهد ،د

ته و سوزح آزاد خواهد ،د و با توجه پیچ ق ع ،ودی نیروی آح از بیا رفزمانی که جریاح سیم •
طرر اقب حرکت دادا در جایگاا یک ادد فنر قرار داردی سریعًا چکش را بهبه اینکه در پشت آح
 .اولیه قرار خواهد داد

کندی بعد از مدتی داغ می ،ودا برای حداقل کردح مقدار ررما طور مداوم کار میزمانی که هد به •
ه کاهش تلدات ررمایی جرت جلوریری از اثر ررما بر کار هدی یک های هد و درنتیا پیچدر سیم

ادد سنسور در داخل هد قرار دارد که تغییر ررما را توس  یک سیگنا  به بورد کنتر  بررشت 
 .دهدمی 

 :مشخصات چاپگرهای سوزنی 

کاررفته در بههای بررسی در چاپگرهای سوزنی تعداد سوزحتریا موارد قابلاز مرم :سوزح تعداد 
 .کاررفته بیشتر با،د کیدیت چاپ باالتر خواهد بودهای بههاستاهرچه تعداد سوزحآح

سرات چاپگر بر روی دو مد "ا  کیو" و "درفت" محاسبه و مقایسه :سرات 
،ود هر چه سرات در ایا دو مد بیشتر با،دی سرات چاپ پرینتر می 

 .باالتر است

ی ایا چاپگرها پ های مورداستداداارض استاندار کا :ارض کاپ  چاپ 
ستوح با،د که هرکدام کاربرد مخصوص خود را  ۱۳۲و ۱۰۰ی ۸۰تواندی می 

 .،وددارد و با توجه به نیاز کاربری تعییا می

 کاپ  پرینتر سوزنی   

کاپ های استدادا کندا    بر  یا کاپ  پیوستهتواند از دو نوع کاپ  تکیک چاپگر می :ی تغ یه کاپ  نحوا 
 .ریرندبر  از طریق کاست و کاپ های پیوسته از طریق تراکتور در چاپگر قرار میتک
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تواند یا سریا  یا موازی با،د )در برخی موارد هر درراا راب  چاپگر به کامپیوتر می :درراا ارتباطی چاپگر 
آح نیز  USBبته نوعپیا دارندا ال ۲۵دو نوع درراا موجود است( اپلب چاپگرهای فعلی درراا موازی 

 .وجود دارد

رنگ یا رنگی یا هردو چاپ نمایدا در بعضی از چاپگرهای صورت تکتواند یا بهیک چاپگر می:قابلیت چاپ 
 .قابلیت چاپ رنگی وجود دارد

،دا داخلی جرت استدادا کاربراح از پارامترهای دیگر های تعریفتعداد فونت: تعداد فونت داخلی
 .تر استها بیشتر با،دی چاپگر کاربردیهرچه تعداد ایا فونتانتخاب چاپگر استا 

صرفه بهکاررفته باالتر با،دی خرید آح مقروحهرچه امر مواد مصرفی که داخل چاپگر به :امر مواد مصرفی 
 .تر است و کاربر تمایل بیشتری به خرید دارد

،ودا ی یک پرینتر بیشتر با،د سرات آزادسازی فضای کامپیوتر نیز بیشتر میهرچه حافظه: حافظه
 .رودبه ،مار می پرینتر سوزنیمعمواًل ایا مورد نیز جزو موارد مرم انتخاب 

 .مراتب باالتر استهرچه میزاح دقت چاپ پرینتر باالتر با،د کیدیت چاپ آح نیز به :دقت چاپ 

 ی مزایا پرینترهای سوزن

 اچاپگر های سوزنی معموال ارزاح و به راحتی قابل تریه هستند ✓
 .امکاح تریه نسخه کپی همزماح با املیات چاپ را دارند ✓
 .هزینه های چاپ در ایا نوع از چاپگر ها بسیار پاییا می با،د ✓
 .هزینه نگرداری نسبتا پائینی دارند ✓
 دارداامکاح استدادا از کاپ  های پیوسته در آنرا وجود  ✓

  عایب پرینترهای سوزنیم

وضوح چاپ نسبت به تکنولوژی های جدیدتر مانند لیزری و جوهرافشاح پاییا تر می با،د و  ➢
 کیدیت پایینی دارندا 
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 تعداد رنگ قابل چاپ محدود است ➢
،ود که در ريری می اندازا (CPS) سرات چاپ در ایا پرینترها برحسب تعداد کاراکتر در ثانيه ➢

 سرات چاپ پایینی دارنداحقیقت 
مراتب بيشتری در مقايسه با پرینترهای ليزری و ایا پرینترها دارای نويز و سروصدای به ➢

 جوهرافشاح هستندا
 امکاح چاپ بارکد با توجه به تراکم چاپ پاییا در برخی استانداردها با مشکل زا خواهد بود ➢
و از کاراکترهای اسکی استدادا  PostScript و يا PCL های توصيدی خاصی نظير ادم استدادا از زباح ➢

 .،ودمی 

 های سوزنیپرینترچند نمونه از 

یکی از محصوالت آح چاپگرهای  که،رکت مادرایاح سماء مدتخر است که با ارائه محصوالت باکیدیت 
محصوالت ایا ،رکت می سوزنی است مشتریاح زیادی را به خود ج ب کندامد  های زیر بخشی از 

 با،د که برای  کسب اطالاات بیشتر در مورد جزئیات هر چاپگر به لینک آح مراجعه کنیدا

 

 

 

 

 

 

 Tally 2265پرینتر سوزنی +

 

https://maadshop.ir/product/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-tally-2265/
https://maadshop.ir/product/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-tally-2265/
https://maadshop.ir/product/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-tally-2265/
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 Tally Dascom 1125ستوح  80پرینتر سوزنی 

 

 

 

 

       

 T5040پرینتر سوزنی 

 

  

 

 

https://maadshop.ir/product/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-80-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-tally-dascom-1125/
https://maadshop.ir/product/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-80-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-tally-dascom-1125/
https://maadshop.ir/product/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-t5040/
https://maadshop.ir/product/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-t5040/
https://maadshop.ir/product/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-t5040/

