Podsvitová tabule
na pøekreslování
Nedávno mi doslouil starý 19"
LCD monitor, a ne bych ho odnesl
do sbìrného dvora, napadlo mì jetì
ho èásteènì zuitkovat.
Vymontoval jsem z nìj asi 1 cm
tlustou desku z organického skla, dvì
krycí rozptylové fólie (rozptylový podsvit) monitoru a odebral nefunkèní záøivky z horního a dolního okraje. Obvod tlusté desky jsem oblepil SMD
LED páskem s bílým studeným svìtlem s cílem získat luxfery tabuli na
pøekreslování napø. desek s plonými
spoji nebo schémat. Ano, jetì stále
nostalgicky praktikuji ruèní práce pøi
návrhu prototypù a meních DPS (na
vìtí rozmìry pouívám PC). Následnì jsem provrtal plechový rám na protaení napájecích kabelù LED pásku
a spoj jsem v daném místì upevnil
proti pohybu a náhodnému vytrení.
Na závìr jsem plexisklo opatøil pùvodním krytem (místy jsem musel
pouít prùhlednou lepicí pásku na
posílení spojení). Takto jsem relativnì snadno, rychle a levnì (pásek jsem
mìl doma) kromì náhradních dílù
z monitoru, získal podsvìtlenou tabuli
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o rozmìrech 25 × 44 cm (zvládne to
skoro rozmìr A3) pro pøekreslování
rùzných schémat a obrázkù. Co bych
za to dal pøed 30 lety, kdy jsem pøekresloval na oknì proti sluneènímu
svitu a hlavnì kdy po nìkolika minutách zaèaly stranì bolet ruce
Pøidanou hodnotou je, e i moje
manelka byla ráda, jeliko èasto pøekresluje obrázky pro výuku.
Odbìr LED pásku je 500 mA pøi
12 V (je to závislé od typu konkrétního LED pásku). Senzor mého mobilního telefonu namìøil 1250 luxù pøi

Obr. 1. Rozsvícená podsvìtlovací tabule
(focení proti
svìtlu je vdy
nároèné )
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vzdálenosti 35 cm kolmo od støedu
monitoru. Pouil jsem bezplatnou aplikaci Light meter pro Android: http://
play.google.com/store/apps/details?
id=tr.com.mobital.lightmeter&hl=cs.
Pøi sestavování tabule je tøeba dát
pozor na otisky prstù a rùzné krábance pøi manipulaci s plastovou deskou
i fólií. Sebemení neèistoty jsou pøi svícení vidìt a pùsobí dost ruivì. Ideální je pouít LED pásek s hustìjím osazením, aby postranní svìtlo bylo
rovnomìrnìjí a celkovì silnìjí. Podle toho pak zvolit napájení. Je lepí mít
pásek s vìtí svítivostí (výkonem podsvitu), jeho jas snadno zmeníme
napø. PWM regulátorem, ne nemít dostateèné svìtlo. Slabí podsvit je jedna z nevýhod pouití bìného tabletu
 kromì meního rozmìru.
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