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Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 125 

 

ТЕМА: «Плотери.  Проєктори» 

 

МЕТА:  
- Вивчити поняття «плотеру» 

- Розвити навички роботи з плотером 

- Опанувати поняття «проєктору» 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового  матеріалу: 

Сьогодні практично кожен домашній і офісний настільний комп'ютер оснащений 

принтером: необхідність роздрукувати документи буквально на льоту виникає досить 

часто. Але можливостей звичайного принтера або багатофункціонального пристрою 

(МФУ) не завжди вистачає. Якщо для виведення звичайного А4 простий принтер 

цілком підійде, то для широкоформатного друку цього виявиться недостатньо. Тоді 

нам на допомогу приходить Графобудівник. У перекладі з грецької мови, це пристрій 

для побудови точного графічного малюнка на широкому форматі (аж до А0). По-

іншому такі прилади називають ще плоттерами 

1. Загальні відомості про плоттерах 

Корінна відмінність плоттера від звичайного принтера (або МФУ) полягає в 

тому, що крім друку на папері звичайного формату, плоттер здатний працювати з 

різними типами витратних матеріалів, а також нарізати надруковану 

продукцію. Призначені для користувача моделі принтерів не можуть працювати з 

великими форматами паперу (А1, А0), а плоттер може. До того ж, в плоттерах 

найчастіше застосовується спеціалізована папір, просочена барвниками і реагентами, 

що проявляються при хімічної реакції. Звичайне МФУ має на увазі використання 

класичних витратних матеріалів. 

 



 

Що таке плоттер в ширшому розумінні? Як вже стало зрозуміло, даний тип пристроїв 

застосовується при виникненні необхідності друку продукції на великих аркушах 

паперу. Хороший приклад - оголошення, рекламні плакати та щити, друк креслень. 

Однак плоттер можна використовувати не тільки для друку паперу, область їх 

застосування значно ширше. Хвилі реальна, наприклад, робота по дереву або вінілу, 

можна зустріти текстильний плоттер і навіть харчової 3d апарат. Але вартість таких 

моделей досить велика, тому вони не набули масового поширення. 

 
Текстильний плоттер Mimaki Tx300P-1800 

Найбільш популярні моделі плотерів працюють з папером, плівкою, вінілом, 

пластиком, виконуючи макети різного призначення. 

Для різання надрукованій продукції існують спеціальні прилади - каттери, і їх теж 

відносять до плоттера. Рідше можна зустріти пристрої 2 в 1, що поєднують в собі 

обидві можливості - друк і різання.  

 
Сольвентний плоттер-каттер VersaCAMM VS-300i 

2. Основна класифікація 

На даний момент не існує будь-якої загальновизнаною класифікації плотерів, широко 

застосовується повсюдно. Незважаючи на це упущення, принципів відмінності 

плотерів існує кілька. Один з них - за призначенням. Поділ вийде невеликим, тільки 

два варіанти виконання: 

 ріжучий; 

 друкує. 



 

 
Плоттер Epson SureColor SC-T7200 з ПЗК і чорнилом 

Друкує апарат не здатний різати надруковану продукцію самостійно. Як правило, для 

цього доводиться докуповувати другий пристрій, або спочатку розглядати прилад, 

який поєднує в собі ці функції (якщо це необхідно). Для різання вже надрукованій 

рекламній продукції призначений ріжучий плоттер - каттер, годиться він і для 

наклейок, плівок, а в окремих випадках навіть для вінілової продукції. 

 
Ріжучий плоттер Vektor HC-1290 

За типом конструкції плоттери бувають: 

 плоскими (планшетними); 

 рулонними; 

 лазерними. 



 

 
Плоттер планшетного типу 

Плоский фіксує лист, і розкрій плівки виконує рухома каретка з ножем, що рухається 

за заданою схемою. У випадку з рулонних апаратом, каретка рухається в різні боки, 

тим самим вирізуючи необхідний малюнок під час подачі матеріалу. Лазерний каттер 

має плоску конструкцію, але, на відміну від першого варіанту, замість каретки з 

ножем за нарізку відповідає високоточний лазер. Зрозуміло, якість такої продукції 

буде набагато вище: можлива опрацювання більш дрібних і точних деталей. 

Друкує плоттер є найдоступнішим агрегатом для створення невеликих тиражів 

рекламної або святкової продукції в умовах офісного приміщення. Для зберігання і 

обслуговування такого приладу не потрібно складське приміщення або якісь особливі 

умови, чого не скажеш про витратні матеріали. 

Найчастіше папір або вініл, на яких відбувається відбитка по заданому макету, 

являють собою матеріал, просочений хімічними розчинами, погано переносять різкі 

перепади температури. 

Тому при зберіганні витратних матеріалів для друкуючого плоттера настійно 

рекомендується дотримуватися температурного режиму. 

 
Рулони кольорового вінілу 

3. Різниця плотерів по виду чертящего блоку 

У випадку з чертящім блоком класифікацію виконати простіше. Існують такі 

різновиди: 

 пір'яний; 

 струминного типу; 



 

 лазерного типу; 

 електростатичного типу; 

 прямий висновок; 

 термопередачі інформації. 

Розглянемо докладніше кожен їх перерахованих вище видів техніки. 

пір'яний 

Принцип функціонування пір'яного плоттера простий: зображення наноситься на 

основу за допомогою пера, яке здатне рухатися лише в двох напрямках. Як барвник 

може використовуватися спеціальний олівець або рідка фарба. Остання 

буває сольвентной і екосольвентний. Що це означає? Сольвентні чорнило мають в 

своєму складі розчинники, що дозволяє створювати малюнки на ПВХ-поверхнях, для 

яких вони і були створені. Екосольвентні фарби теж містять розчинники, але менш 

агресивні і токсичні. Вони не виділяють їдкий запах при роботі і витрачаються 

економніше. 

 

За переміщення пера в таких плоттерах відповідає електродвигун, тому при створенні 

малюнків і креслень вони сильно шумлять. Ще один значний мінус пір'яних плотерів - 

низька швидкість друку. Втім, є і плюси: 

 висока якість одержуваних зображень; 

 насичений колір і хороша контрастність (при кольорового друку). 

струменевий 

У струменевому плоттері застосовується та ж технологія, що і в принтері: друк 

здійснюється за допомогою нанесення безлічі дрібних кольорових крапок 4 основних 

кольорів (CMYK). Струменеві плоттери популярні, тому що надають безліч переваг: 

 висока швидкість роботи; 

 гарне дозвіл; 

 доступне обслуговування і витратні матеріали; 

 оптимальна вартість. 



 

 

Струменеві моделі можуть бути з СНПЧ (системою безперебійної подачі чорнила). Це 

якість дуже важливо в умовах безперервної або екстремальної швидкої 

типографського друку, коли колись здійснювати заправку раптово закінчився 

картриджа. 

лазерний 

Лазерний плоттер функціонує точно за таким же принципом, що і принтер. Можна 

сказати, що це широкоформатне лазерне МФУ. В основі лежить електрографічний 

технологія, заснована на фотоефекті світлочутливих напівпровідникових шарів 

матеріалів, що містять селен, а також на дії електростатичних полів. У зображення є 

т.зв. проміжний носій (крутиться барабан з нанесеним на нього селеном), який буває 

заряджений до вкрай високого потенціалу - сотень вольт. За допомогою світлового 

променя цей заряд знімається, формуючи непроявлене електростатичне зображення, 

яке притягує намагніченим дрібнодисперсним тонером. Надалі все механічно 

переноситься на підготовлену папір. 

 

Лазерні плоттери здатні надрукувати зображення за лічені хвилини, завдяки 

чому отримали масову популярність як в рекламному, так і в друкованому 

бізнесі. Однак вартість їх досить висока в порівнянні з першими двома видами. 

 

 

 



 

електростатичний 

Електростатичний плоттер чимось схожий з лазерним. Його принцип роботи також 

заснований на формуванні прихованих зображень (електричних), т.зв. «Потенційний 

рельєф». На жаль, брак такої технології в тому, що для здійснення друку необхідна 

спеціальна електростатична папір, грунтовно покрита діелектриком і просочена 

гидрофильной сіллю. Такий папері необхідні постійні умови зберігання, наприклад, 

вологість, щоб зберегти наелектризованість. Найменше порушення може привести до 

її псування. 

Ще один недолік електростатичних друкованих плотерів складається в дуже високу 

вартість обслуговування самих пристроїв, придбання витратних матеріалів. До плюсів 

можна віднести стійкість готової продукції. Отримане за допомогою 

електростатичного плоттера зображення є стійким до УФ-променів, довгий час 

зберігається, не втрачаючи яскравість, а також має високий ступінь захисту від інших 

зовнішніх кліматичних умов. 

 

З прямим висновком 

Плоттеру прямого виведення також потрібна спеціалізована папір, без якої стає 

неможливою їх експлуатація. Такий папір спеціально просочують, а по краях 

залишають вузьку лінію «гребінку» міні нагрівачів. Нагрівання здійснюється під час 

подачі паперу з рулону. Зміна кольору відбувається в місцях нагріву і залежить від 

температури. 

На жаль, подібна технологія друку є чорно-білою. Прямий висновок не здатний 

забезпечити передачу кольорів, тільки кілька градацій сірого. 

На даний момент витратні матеріали для плоттерів прямого виведення стали 

доступними і широко застосовуються в друкарському справі. Багато архівні сховища 

замовляють саме друк із застосуванням прямого виведення. Це пов'язано з тим, що 

готова продукція має тривалий термін зберігання і мінімальну чутливість до 

зовнішніх впливів. Друк здійснюється на папері, кальці і плівці. 



 

 

З термопередачі 

Пристрої, що працюють за принципом термопередачи, відрізняються тим, що між 

нагрівальним елементом і спеціальним папером (в т.ч. і плівкою різного рівня 

прозорості) поміщається колірна матриця. Її товщина зазвичай не перевищує 4-10 

мкм. Колірна матриця поміщається стосу, на яку при нагріванні переходить частина 

фарби. Фарбувальний шар виконаний з воску і є неплавким. 

За один прохід наноситься один колір. Корекція кольору досягається за повних чотири 

проходу. На жаль, у зв'язку з цим доводиться згадати про дорожнечу витратних 

матеріалів і про необхідність досить частою їх заміни. Так, для створення кольорової 

картинки потрібно в чотири рази більше чорнила, ніж для відтворення чорно-білого 

зображення. Саме через це фактора дана технологія друку не набула масової 

популярності. Найчастіше термоплоттер використовуються там, де необхідно 

створити об'ємне зображення (наприклад, картографія) з високою якістю передачі 

кольору. Крім того, цю технологію застосовують для створення якісних презентацій. 

 

Плоттери «два в одному» 

Друкує плоттер з функцією різання часто називають гібридним або плоттер-Каттер. 

Незважаючи на деяку сплутаність в термінології, з пристроєм даних приладів все 

виглядає досить просто. Найчастіше мова йде про друковане плоттере рулонного 

типу з можливістю різання продукції. Таке поєднання функцій під одним корпусом 

дуже зручно, особливо якщо мова заходить про різанні плівки або паперу відразу ж 

після друку продукції. В такому випадку виходить використовувати один пристрій 

замість двох, що значно спрощує процес. 

Випуском таких приладів займається, зокрема, компанія Cricut. Хоча серед їх 

продукції є і звичайні плоттери. 



 

Технічні характеристики плоттер-каттера можуть відрізнятися в залежності від 

запитів. В основному при виборі таких апаратів керуються такими показниками. 

1. Ступінь ширини нарізки, як правило, доходить до 1000 мм. Цього вистачає для 

виготовлення більшості видів рекламної продукції. Для виготовлення більш 

вузькоспеціалізованих замовлень використовують широкоформатні плоттери, але 

більшість повсякденних потреб здатні покрити прилади з шириною від 500 до 720 мм. 

 
Плоттер-каттер Roland TrueVis VG-540/640 

2. Точність нарізування важлива нітрохи не менше. Чим тонший матеріал необхідно 

нарізати, тим більша точність лез буде вимагатися. Залежність в даному випадку 

пряма. Зрозуміло, чим більше точність, тим вище ціна такого каттера. 

3. Оптичні характеристики також важливі для даного типу пристроїв. Найчастіше 

позиціонування оптики полягає в наявності спеціалізованого датчика, здатного робити 

мітки на вже надрукованому макеті. За допомогою зазначених контурів можна 

вирізати матеріал будь-якої складності. Працює такий оптичний датчик за допомогою 

прив'язування до габаритів (координаційна сітка) вихідного матеріалу. Прив'язавшись 

за розміром, лезо зможе порізати папір або плівку точно за розміром і вигину, 

повторюючи найдрібніші нюанси малюнка. 

 

 
4. Тиск на лезо. Тут все просто: чим сильніше тиск леза на матеріал, тим більше щільний 

папір або плівку лезо зможе порізати. Для роботи зі звичайним папером досить буде 

тиску в 350 р Якщо мається на увазі робота з більш твердим матеріалом, наприклад, 

вінілом, то такого тиску буде вже недостатньо. Для вінілу ступінь тиску на ніж 

повинна бути не менше 400-500г. 



 

5. Швидкість різання. Якщо в повсякденні завдання не входить термінова нарізка 

надрукованій продукції, то не варто розглядати модель з високою швидкістю. 

Переплата за цю опцію буде дуже суттєвою. 

Крім характеристик, розглянутих вище, плоттер-каттери відрізняються наявністю 

дисплея, мережевим покажчиком, поперечним ножем, кошиком для матеріалів і 

кріпленням для рулонів. 

 

4. Як використовують різні типи плотерів 

Ось де дійсно немає обмежень для фантазії, так це в області застосування сучасних 

плотерів. Зрозуміло, основний запит доводиться на задоволення потреб рекламної 

продукції і друкарських матеріалів. Трохи менший відсоток займають всілякі архівні 

та картографічні документи, де споживач більше зацікавлений у високій якості 

надрукованого продукту, ніж в його кількості. 

На сьогоднішній день досить активно і успішно розвивається галузь комерційного 

використання плотерів в сфері індивідуального підприємництва: невеликі фотосалони, 

приватні студії, що працюють за індивідуальним замовленням. Такі майстерні 

приймають замовлення для роботи по фетру, тканини, для скрапбукінгу - все це 

виготовляється із застосуванням плоттера. 

 

Для специфічних завдань, що вимагають особливого підходу, можна використовувати 

навіть латексний розкрійний матеріал, але слід зазначити, що далеко не всі моделі 

вміють з ним працювати. 

Матеріал для друку може мати особливі властивості, обмежувачем в даному випадку 

служить лише фантазія клієнта. Надрукувати на поверхні матеріалу можна практично 

все, що завгодно. В окремих випадках нанесення фарб здійснюється вже на об'ємні 



 

деталі (наприклад, картографування з використанням кольорових пір'їн). Прикладів 

різного застосування маса, починаючи від плакатів, надрукованих на вініловій 

матеріалі, до індивідуальних «тягнуться» шпалер, виконаних з інноваційних 

матеріалів, які фарбуються за допомогою сучасного плоттер-каттера, а згодом ще й 

нарізаються. 

Ще одна область застосування плотерів - друк грошових банкнот. Виробляються вони 

саме на ріжучих плоттерах, які спочатку розмічають і нарізають купюри. Те ж 

стосується і друку будь-яких державних документів з брендом «Держзнак». Великі 

обсяги друку завжди виконуються на широкоформатного техніці, після чого нарізають 

і в готовому вигляді поставляються до місця призначення. Навіть папір, на яку потім 

наносяться паспортні дані, друкує і нарізає плоттер, дані вписують вже пізніше, в 

місцевому паспортному бюро. 

 

Документи, одяг, рекламні вивіски, плакати і транспаранти - все це важко собі уявити 

без розглянутого пристрою для друку і різання. Можна без перебільшення сказати, що 

даний вид приладів рухає вперед цілі галузі бізнесу та соціальних організацій, 

забезпечуючи їх взаємодія. 

Незважаючи на те, що видів плотерів існує безліч, незмінним залишається одне - їх 

масова затребуваність. Щодня цей вид техніки покриває потреби безлічі рекламних 

акцій, оголошень і проектів. Саме плоттер дозволяє людині висловлювати свої емоції 

більш яскраво і якісно, так, як вони того заслуговують. Незважаючи на високу вартість 

витратних матеріалів, використання плоттер-каттеров залишається актуальним. Рідко 

коли верстат промислового призначення простоює без діла більше одного дня, 

найчастіше пристрій буває максимально завантажено і в вихідні, вдень, і вночі. І це 

легко пояснити - тільки плоттер здатний працювати з великими форматами, 

отпечативая на них всю необхідну інформацію. 

5. Проєктор.  

Проєктор — це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрованим 

світловим потоком на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. 

Проєктори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, 

котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проєктувати зображення об'єктів на 

поверхню, розташовану поза приладом — екран. Поява проєкційних апаратів 

зумовила виникнення кінематографу, який відноситься до проєкційного мистецтва.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1


 

 

Як працює проєктор? 

Винахідник Джин Долгофф розробив перший РК-проєктор в 1984 році, і Epson і Sony 

продовжують використовувати цю технологію 

Старий метод проектування плівки був простий: кожен кадр плівки являв собою 

крихітну напівпрозору фотографію. Проясніть світло через плівку, а потім пропустіть 

цей світ через лінзу формування зображення, і ви відобразіть збільшену версію цього 

крихітного зображення на стіні або екрані. 

ЖК-проєктори працюють трохи інакше. Промінь світла високої інтенсивності 

проходить через тисячі смещающихся пікселів на РК-дисплеї, а не через кадр 

напівпрозорої плівки. І ці проєктори не просто використовують один РК-дисплей — 

вони використовують три, тому їх ще називають 3LCD-проєкторами. Світло 

розділяється на три відтінки, потім проходить через три ЖК-дисплея, а потім 

об'єднується в призму, щоб створити чітке барвисте зображення, що проектується на 

екран. 

 

3LCD: Прорив фантастичного світу 

Щоб зрозуміти, як працює РК-проєктор, найкраще почати з початку — з променя 

світла — і закінчити на самому екрані фільму. 

Крок перший: потужне джерело світла випромінює промінь інтенсивного білого 

світла. 



 

Крок другий: наш промінь білого світла відбивається від групи дзеркал, в яку входять 

два дихроїчних дзеркала, покритих спеціальною плівкою, яка відображає тільки певну 

довжину хвилі світла. Ви знаєте, як призма (або крапля води) розбиває промінь світла 

на хвилі різної довжини (або на кольорову веселку)? Тут застосовується той же 

принцип, тільки кожне дихроичное дзеркало має одну задану довжину хвилі. Таким 

чином, білий світ потрапляє на дзеркала, і кожне з них відображає промінь 

кольорового світла, що проходить через проєктор: червоний, зелений і синій. 

Крок третій: кожен промінь червоного, зеленого і синього світла проходить через 

рідкокристалічний дисплей, що складається з тисяч крихітних пікселів. Ви можете 

прочитати, як працюють рідкокристалічні дисплеї, щоб отримати більш докладне 

пояснення технології РК-дисплея, але все зводиться до крихітним безбарвним 

пикселям, які або блокують світло, або дозволяють йому проходити при 

спрацьовуванні електричного струму. На всіх трьох ЖК-екранах проєктора 

відображається одне і те ж зображення або рухомі зображення, тільки в відтінках 

сірого. Коли кольорове світло проходить через ці три екрана, вони передають три 

версії однієї і тієї ж сцени: одна з червоним відтінком, одна з зеленим відтінком і одна 

з синім відтінком. 

Крок четвертий: але, звичайно, фінальне зображення, яке ми бачимо, не є червоним, 

зеленим або синім; це повний колір. Таким чином, всередині ЖК-проєктора три 

пофарбовані версії цієї сцени рекомбинируют в діхроічним призмі (ретельно 

продумана комбінація чотирьох трикутних призм), щоб сформувати єдине 

зображення, що складається не з трьох кольорів, а з мільйонів квітів. 

Крок п'ятий: світло цієї яскравою, барвистою версії сцени потім проходить через лінзу 

проєктора на великий екран. 

Види проєкційних приладів 

 Діаскопічний проєкційний апарат — зображення створюються за 

допомогою променів світла, що проходять крізь світлопроникний носій із 

зображенням. Це найпоширеніший вид проєкційних апаратів. До них належать такі 

прилади як: кінопроєктор, діапроєктор, фотозбільшувач, проєкційний 

ліхтар, кодоскоп та інші. 

 Епіскопічний проєкційний апарат — створює зображення непрозорих предметів 

шляхом проєкції відбитих променів світла. До них належать: епіскоп, мегаскоп. 

 Епідіаскопічний проєкційний апарат — формує на екрані комбіновані 

зображення як прозорих, так і непрозорих об'єктів. 

 Мультимедійний проєктор (також використовується термін «Цифровий 

проєктор») — з появою і розвитком цифрових технологій це найменування 

отримали два різні класи пристроїв: 

 На вхід пристрою подається відеосигнал у реальному часі (аналоговий або 

цифровий); пристрій проєктує зображення на екран; у цьому разі, можлива 

наявність звукового каналу. 

 Проєктор отримує на окремий чи вбудований у пристрій носій, або з локальної 

мережі, файл чи сукупність файлів (слайдшоу) — масив цифрової інформації, 

декодує його та проєктує відеозображення на екран з можливістю відтворювати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB


 

також і звук. Фактично, він є поєднанням в одному пристрої мультимедійного 

програвача і власне проєктора. 

 Лазерний проєктор — виводить зображення за допомогою променю лазеру. 

 

 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) Ознайомтесь з матеріалами:  

https://sites.google.com/site/1pri2nteri3/home  

https://www.youtube.com/watch?v=mf-fJBIUahI  

3) підручник: 1) § 3.1. 2) §3.9.2, §3.9.3 

4) Підготувати презентацію по матеріалу уроку  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://sites.google.com/site/1pri2nteri3/home
https://www.youtube.com/watch?v=mf-fJBIUahI
mailto:2573562@ukr.net

