
Infrarødt webcamera
Sådan laver du et webcam om til et IR webcam, og kan dermed se infrarøde lys.
Skrevet den 03. Feb 2009 af lollis2 I kategorien Hardware / Elektronik | 

At få et webcam til at vise infrarød
Du skal bruge:
1 stk. webcam, Qcam egner sig til foremålet - skriv til ibber@lafib.dk hvis du ønsker at købe sådan et.
1 stk. ufremkaldt film, Bare et lille stykke af de gamle negativer.
Et lille stykke ståltråd eller lign.

1.
Til dette formål kan det godt betale sig at bruge et gammelt webcam, eller et billigt et af slagsen, da det
ikke er lige til at lave det normalt igen. Jeg har derfor valgt at bruge et Qcam webcam, da de er utrolig
billige, og faktisk ret gode.

2.
Skru linsestykket af webcamet.

3.
Fjern forsigtigt det lille glas der sidder inden i, det lille glas filtrerer infrarøde lys.

4.
Tag et ufremkaldt stykke negativ film. Det skal være dem der er HELT sorte, og altså ikke bare
mørkebrunt. Skær derefter 2 små stykker ud af negativet på størrelse med det lille glas.

5.
Anbring de 2 små stykker negativ der hvor det lille glas sad før.

6.
Sørg for de sidder fast, jeg har valgt at gøre det med et lille stykke ståltråd jeg har lavet en cirkel af.

8.
Nu skruer du det nye linsestykke tilbage på webcamet og tænder det. God fornøjelse :)

Billeder og andet godt findes på www.lafib.dk/infrarod/

Kommentar af venturer d. 11. Mar 2006 | 1

Det var da en pudsig ide.
Nu skal jeg bare have luret hvordan jeg gør det med mit digitalkamera uden at det hele går i stykker ;)

Kommentar af dennism d. 12. Mar 2006 | 2

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.lafib.dk/infrarod/


Kommentar af michael_stim d. 17. Mar 2006 | 3

Prøv at sætte et index.html efter ;)
http://www.lafib.dk/infrarod/index.html

Kommentar af djeclemen d. 15. Mar 2006 | 4

SJovt, link virker dog ikke og ville gerne se et par bilelder inden man gik igang.
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godt påfund

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 12. Jan 2007 | 6

Der blev ikke fundet nogen resultater, der indeholder www.lafib.dk/infrarod.
Tip til søgning:
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Tak for det! :( lykkes mig at skille mit webcam fuldstændigt, hvorefter jeg opdager at det snildt kan se IR
lys i forvejen.. Men et stort tak for at dele ideen med os (derfor karakteren). Og til sidst: test om jeres
webcam kan se IR inden i skiller det ad :P

Kommentar af japping d. 11. Mar 2006 | 8

God artikel, men www.lafib.dk/infrarod/ virker ikke 11/3-2006 kl. 19:04.
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genial artikkel, takker :D

/FunteX! :-)

Kommentar af mathias6710 d. 11. Mar 2006 | 10

Jeg har ikke prøvet det endnu men det er en god artikel :D
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