Informacje techniczne - tablet graficzny

Jak dziala bezprzewodowe I
niewymagajace baterii pióro Wacom
Pióro Wacom z wygladu i w dotyku przypomina zwykly
dlugopis, a do swojej pracy nie wymaga baterii ani
magnesów. Zamiast tego wykorzystuje opatentowana przez
Wacom Co. Ltd. technologie indukcji pola magnetycznego, w
której fale radiowe wysylane sa do manipulatora, po czym
wracaja w celu analizy polozenia. W czasie pracy uklad
sensorów, umieszczony pod powierzchnia robozca, co okolo
20 mikrosekund przelacza sie miedzy trybem wysylania i
odbioru.
Sygnal elektromagnetyczny emitowany przez tablet powoduje
obwodu rezonujacego pióra, zlozonego z cewki i kondensatora.
Obwód rezonujacy w koncówce piórka jednoczesnie zasila je i
sluzy jako przekaznik. Odebrany sygnal przekazywany jest
przez modulator do procesora. Informacje z czujnika nacisku I
przycisku pióra sa kierowane do procesora w pierwszej
kolejnosci. Nastepnie dolaczany jest kod Tool ID i obie informacje wracaja do modulatora, który nastepnie przekazuje
sygnaly do obwodu rezonujacego w koncówce. Sensory
tabletu odbieraja informacje z koncówki pióra, ustalajac w ten
sposób polozenie manipulatora, nacisku i kodu Tool ID oraz
dane dodatkowe. Uklad sensorów tabletu dostarcza zasilanie
do piórka poprzez efekt rezonansu elektromagnetycznego,
powodujac, iz baterie sa nie potrzebne do pracy zestawu.
Wewnatrz manipulatora nie ma wiec zadnych elementów,
które moglyby sie wyczerpac i potrzebowalyby wymiany lub
zwiekszalyby wage pióra.
Jako prostej analogii dla tego opatentowanego rozwiazania
mozna uzyc przykladu strojenia pianina przy uzyciu
kamertonu. Kamerton zblizony do wlasciwej, drgajacej juz
struny (zgodnej z czestotliwoscia kamertonu) pobiera z niej
energie, wskutek czego sam zaczyna wibrowac i emitowac
dzwiek. W bardzo podobny sposób pióro Wacom,
umieszczone w poblizu powierzchni tabletu, zaczyna
“wibrowac”, emitujac wlasna czestotliwosc w
kierunku tabletu. Gdy czujnik “uslyszy” pióro,
ustali jego polozenie z niezwykla
precyzja. Tablet przekazuje
wówczas do komputera informacje
o polozeniu, nacisku i nachyleniu
manipulatora, wraz z informacja, czy w
uzyciu jest koncówka pióra czy gumka.
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Tablet piórkowy Intuos4 oparto o nową,
opracowaną przez firmę Wacom, technologię
czujnika końcówki (Wacom Tip Sensor). Oferuje
ona użytkownikom możliwość rozpoczęcia pracy z
prawie zerowym naciskiem (poziom 1 grama) oraz
rozpoznawanie 2048 poziomów nacisku.
Tablet wysyla i odbiera dane
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