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Picker Corporation, te Cleveland, Ohio, Verenigde Staten van Amerika
Eontgenstraal-spot£ilner
In de beschrijving van de uitvinding wordt verwezen naar de
volgende Amerikaanse octrooischriften: 3.891.850, no. 3-502.872, en naar de
Amerikaanse octrooiaanvrage 6^6obk8, ingediend op 27 juli 19*57.
De uitvinding heeft in het algemeen betrekking op röntgenstralingsfotografie, en in het bijsonder op een verbeterd röntgenstraalspotfilnsysteen. van het type, dat beweegbaar gedragen wordt door de toren
van een kantelbare rontgentafel voor het nemen van stralingsfoto's.
Bij röntgenonderzoekingen is het bekend een tafellichaam te
gebruiken, dat kantelbaar gedragen wordt door een voetstuk voor het ondersteunen van een patient in een gekosen horizontale, vertikale, of schuine
houding gedurende het nemen van stralingsfoto's. Een röntgenbron wordt gedragen door een slede in het tafellichaam en is longitudinaal ten opzichte
van de tafel beweegbaar. Een torenstelsel is gekoppeld met de slede en
beweegt net de röntgenbron langs het tafellichaam. Het torenstelsel omvat
een opstaande torenconstructie voor het dragen van röntgenbeeldapparatuur
in gekozen posities boven de bovenkant van de tafel. Een rontgentafel van
dit type is beschreven in de genoemde Amerikaanse octrooiaanvrage 656.bhd.
Als de gèneesheer stilstaande beelden in de vorm van stralingsfoto's wenst te verkrijgen, wordt een beeldinrichting gebruikt die spotfilmer genoemd wordt. De spotfilmer brengt een filmplaat in een belichtingsr.-laats in de weg van röntgenstralen uit de in het tafellichaam ondersteunde
röntgenbron. Bekende spotfilmers bevatten een automatisch sluiteraechanisr.e
en een sledesysteea voor het bewegen van een filmplaat naar verschillende
posities in het belichtingsstation teneinde de gehele filmplaat te belichten of ora. bepaalde gedeelten van de filmplaat in volgorde te belichten.
Een spotfilmer net inbegrip van een sluitermechanisme van dit type is ber.'ihrv/c.ti in het genoegde Amerikaanse octrooiscbrift 3.502,872.
bekonde spotfilmers gebruiken door cassette» gedragen film.
L'il-te filmplaat bevindt zich in een afzonderlijke cassette. De spotfilmer
bezit een beweegbare slede, die een filmcassette ontvangt en positioneert
or. de film te belichten. Wanneer de belichting voltooid is wordt de belichte
filmcassette uit de spotfilmer verwijderd en een cassette met een onbelichte

2

filr.plaat wordt in de slede gestoken on vervolgens "belicht te worden.
Het gebruik van cassettes heeft een aanmerkelijk aantal na~
delen, vaaronder:
a) de cassettes moeten individueel in het donker geladen
worden, naar de röntgenkamer vervoerd worden waar zij belicht zullen worden,
en teruggebracht worden naar de donkere kamer, waar de film uit de
cassette gehaald vordt om ontwikkeld te worden. Deze individuele hantering
van filcplaten en betrekkelijk zware cassettes is tijdrovend, lastig en
duur.
b) een groot aantal cassettes is nodig in ziekenhuizen en
dergelijke, vaar een aantal röntgenkamers in gebruik zijn, die elk voorzien
moeten worden van in cassettes verpakte film.
c) de hantering van cassettes gedurende het nemen van een
aantal stralingsfoto's is lastig en tijdrovend. Bovendien moet elke film
geidentificeerd worden om er zeker van te zijn dat de stralingsfoto1 s niet
r.et die8 van een andere patient verward worden.
d) de cassettes moeten zorgvuldig gehanteerd worden om het
binnendringen van licht en een belichting door strooistraling te verhinderen,
'wanneer zij opgeslagen zijn in een röntgenkamer moeten zij beschermd worden
dcor een tegen straling 'bestand zijnde afscherming.
e) slechte of onbruikbare stralingsfoto's kunnen het gevolg
zijn van een defect of verzwakking of onjuiste positionering van de cassetteveren, die de filnplaat tussen een paar versterkingsschermen klemmen. /Os
een stralingsfoto onbruikbaar is, is het nodig om een patient terug te
brengen naar de röntgenkamer teneinde de stralingsfoto's of een deel hiervan
te herhalen.
f) de doordringbaarheid voor röntgenstralen van filmcassettes
varieert van cassette tot cassette. Een niet gelijkmatige doordringbaarheid
voor röntgenstralen veroorzaakt enige variatie in de kwaliteit van de
stralingsfoto.
In het verleden zijn er voorstellen geweest in andere typen
röntgenapparatuur dan spotfilmers voor het elimineren van het gebruik
van cassettes in een poging om de met cassettes verband houdende problemen
te vermijden. Deze voorstellen omvatten het gebruik van afzonderlijke filmocslagmagazijnen, die respectievelijk belichte en niet-belichte filmplaten
'rc vatten. Onbelichte filaplaten worden uit het filmmagazijn voor onbelichte
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film gevoerd naar een belichtingsstation, en vel een plaat'per keer. Belichte filmplaten vorden uit het belichtingsstation gevoerd naar een magazijn voor belichte filn.
Het genoemde Amerikaanse octrooischrift 3.891.850 beschrijft
een systeem, waarin filnplaten met verschillende afmetingen zich bevinden
ir. opslasnasasijnen met verschillende afmetingen, en de platen vorden
selectief sïunr ecu Ivliehkin^r.t'.tat'uMi gewpyvl, Nh Wliehthijf wt.,i«n
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platen gevoerd naar een gemeenschappelijke plaats voor belichte film. Mot
beschreven systeem, gebruikt een vacuumbron om een grondig en innig contact
te verkrijgen tussen een filmplaat en een paar versterkingsschermen.
Spotfilmerinstallaties hebben een aantal unieke problemen,
die strijdig zijn met het gebruik van bekende cassetteloze filnhanteringssystemen in een spotfilmer.
Een van deze problemen heeft betrekking op de contrabalancering.
Aangezien een spotfilmer beweegbaar gedragen wordt door een beweegbare toren
van een kantelbare röntgentafel, moet zijn gewicht en liet gewicht van de
dragende toren zorgvuldig gebalanceerd worden om het mogelijk te maken dat
de spotfilmer en de toren gemakkelijk kan bewegen niettegenstaande de hellingshoek van de kantelbare tafeltop. Deze contra-balancering maakt het nodig
dat het gewicht van de spotfilmer minimaal is. Zoals verklaard is in de
genoer.de Amerikaanse octrooiaanvrage 656.448 vereist elke kg van het spoti.*iImeruevicht niet een maar drie kilograms contragewicht. Elke kilogram
sporfilraercevicht voegt dus vier kg belasting toe aan de tafel. Deze toegenomen belasting maakt een verdere versterking van de tafel nodig en als de
tafel versterkt wordt, wordt nog meer gewicht toegevoegd.
Kort samengevoegd kan dus gezegd worden dat zelfs een kleine
hoeveelheid overmatig spotfilmergewicht zeer belangrijke problemen geeft.
Aangezien bekende cassetteloze filmsystemen ontworpen zijn voor gebruik
in onier-de-tafelinstallaties en dergelijke, waar het gewicht van het systeem
ree:; -erkelijk probleem is, zijn bekende systemen te zvaar om gebruikt te
••orden £n een spotfilnerinstallatie.
IJog een ander probleem^ dat zich voordoet bij filmhanteringsz:/ster.en in spotfilr.ers, is dat slechts een kleine hoeveelheid ruimte
cesehikbaar is voor de filmer. Een moderne röntgenkamer is voorzien van
een in het plafond gemonteerde röntgenbron en andere apparatuur, die gebruikt
vordt so-el r.et en in de buurt van de röntgentafel. Teneinde een goed
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gebruik van deze apparatuur mogelijk te maken, moet de spotfilmer een
oegrensde afmeting hebben en moet uit de weg gepositioneerd kunnen worden,
vanneer hij niet in gebruik is. Bekende cassetteloze filmaanvoersystemen
zijn niet goed geschikt voor spotfilnergebruik, daar zij te hinderlijk zijn
5

en te veel ruimte in beslag nemen.
Sommige bekende filmaanvoersystemen gebruiken mechanische
sensors voor het waarnemen van de aanwezigheid van een filmplaat in verschillende posities langs een filmweg. Een probleem bij het gebruik van deze
sensors is dat zij weerstand uitoefenen op de filmplaat, waardoor ongewenste
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merktekens op de film veroorzaakt worden en af en toe de aanvoer van de film
gestoord wordt.
De onderhavige uitvinding elimineert de bovengenoemde en
andere nadelen van de bekende apparatuur door een spotfilmer te verschaffen
net een compacte, betrekkelijk lichte constructie, die werkzaam is om een
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snelle, volledig automatische aanvoer en positionering van filmplaten te
veroorzaken gedurende het nemen van êën of een aantal 'stralingsfoto's.
De spotfilmer bezit een huis, dat een lichtdichte omhulling
vormt. Het huis begrenst een kamer met een L-vormige dwarsdoorsnede, die
een eerste betrekkelijk smal langwerpig gebied bezit, dat bij een einde in
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verbinding staat met een tweede betrekkelijk breed gebied. Een met vacuum
evacueerbaar stelsel wordt beweegbaar gedragen in het eerste gebied. Een
filman.nvof;nnechaninme wo'rdt gedragen in het tweede gebied,
Ken orthogonaal aandrijfsysteem is voorzien van afzonderlijke
X- en Y-richting aandrijfmotoren om het met vacuum evacueerbare stelsel te

25

bewegen uit een teruggetrokken positie bij het tweede gebied naar een belichtingsstation in het eerste gebied. De aandrijfmotoren zijn servogestuurd om het met vacuum evacueerbare stelsel te positioneren in gekozen
posities teneinde alle of een reeks gedeelten van een filmplaat in het
stelsel te belichten.
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Het vacuum-evacueerbare stelsel omvat een betrekkelijk
stijve vacuumplaat en een betrekkelijk flexibele basisplaat. Een paar voor
röntgenstralen gevoelige versterkingssahermen bevindt zich tussen de vacuumplaat en de basisplaat. Een van de schermen is bevestigd aan de basisplaat,
liet andere scherm is bevestigd aan de vacuumplaat.
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De vacuumplaat bezit een omtreksgroef, die zich langs de
ontrek uitstrekt rond zijn versterkingsscherm. Een vacuumafdichting bevindt
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zich in dese groef. Het versterkingsscherm van de "basisplaat is qua dimensies
groter

dan

het

vaeutanplaat scherm en is in aanrakirrj met de vacuumafdichting.

Een vacuum-evacuatiekanaal is gevormd in de vacuumplaat om een vacuum te
vormen in de kamer tussen de versterkingsschermen, waardoor tegen de vacuunea basisplaten werkende krachten van de ongevingsluchtdruk gebruikt worden
or. sen innig scfterm-filmccntact te veroorzaken tussen de versterkingsschermen en een tussen de schermen gepositioneerde filmplaat.
Het vacuum-evacueerbare stelsel heeft een zodanige configuratie, dat wanneer een vierkante plaat spotfilmerfilm. net standaardafmetingen gepositioneerd is in het stelsel een marginaal randgebied of "lip"
van de film zich buiten het stelsel uitstrekt. Deze filmlip wordt gebruikt
voor twee doeleinden. Een functie van de filmlip is het verschaffen van een
filnplaatgedeelte, dat gemakkelijk beetgegrepen kan worden door het filziaanvoermechanisme, wanneer het vacuum-evacueerbare stelsel in zijn teruggetrokken positie is. Een tweede functie van de filmlip is het verschaffen
van een filmplaatgedeelte, waar een identificatiebeeld gevormd kan worden
or; de film te identificeren met de naam of het identificatienummer van een
patient.
Een filmidentificatiesysteem omvat' een lichtbron en een
optisch systeem. Een identificatiekaart, waarop identificatie-indicia van
een patient zijn aangebracht, kan gestoken worden in een ruimte op het huis
van de spotfilmer. Wannee'r een filmplaat in het vacuum-evacueerbare stelsel
is aangebracht, wordt de lichtbron ontstoken om de identificatie-indicia te
verlichten. Een optisch systeem met inbegrip van twee spiegels en een lens,
vormt een beeld van de indicia op de filmlip.
Een paar openingen is gevormd door één zijde van het spotfilmer huis om een paar filmmagazijnen toe te laten tot het in het tweede
gebied van. het huis gedragen filmaanvoermechanisme. Een motorisch aangedreven
guillotinedeur is aanwezig voor het openen en sluiten van de openingen.
De filsnagazijnen hebben een verschillende constructie, waarbij er één
gebruikt wordt om platen onbelichte film te dragen en af te geven, waarbij
ie andere gebruikt wordt om platen belichte film te ontvangen en te vervoeren. Ill: magazijn is voorzien van een beweegbaar deksel, dat vergrendeld
is wanneer de magazijnen uit het filmaanvoermechanisme verwijderd zijn.
Het filmaanvoermechanisme omvat verscheidene motorisch aanrsdrever. substêsels, die werkzaam zijn om:

1) in aanraking te komen met de filmmagazijnen, wanneer zij
deer dc orer.ingen van het huis gestoken worden en om de magazijnen in
hit f ilr.3ivr:v-oerse^hasisae trekken;
?.} de magazijnen te ontgrendelen, te openen en te "brengen
naar posities, waar een plaat onbelichte film uit het magazijn voor onbelichte
film gevoerd kan vorderi en een plaat belichte film in het magazijn voor
belichte film gevoerd kan worden;
3) filmplaten êén per keer te voeren uit het magazijn voor
onbelichte film naar het vacuum-evacueerbare stelsel en de magazijnen te
sluiten, wanneer deze aanvoerplaats heeft gevonden;
h) de magazijnen opnieuw te openen om een plaat belichte
film te ontvangen, de belichte filmplaat uit het vacuum-evacueerbare stelsel
te veer en in het magazijn voor belichte film, en de magazijnen te sluiten;
en
5) de deur te sluiten en de filmmagazijnen uit te stoten.
Een kenmerk van de onderhavige uitvinding is het gebruik
van infrarode straling, die gezonden wordt naar de langs een filmaanvoerweg
bewegende filaplaatgedeelte. Teruggekaatste infrarode straling wordt waargenomen als een indicatie van de aanwezigheid van een filmplaat in de buurt
van rle infrarode sensor. Deze inrichting heeft het voordeel dat hij in
staat is de aanwezigheid en afwezigheid van een film waar te nemen zonder
fysiek in aanraking te kómen met de film en zonder de film op ongewenste
wijze te belichten.
Een ander kenmerk is het gebruik van deze infrarode sensors
om de werking van bepaalde componenten te starten als gevolg van een waargenomen lokatie van een filmplaat. Het gebruik van limietschakelaars als
sensors om de werking van bepaalde componenten in volgorde te starten, is
ook beschreven.
Een ander kenmerk is de beschreven inrichting van een vacuumevacueerhaar stelsel, dat beweegbaar gedragen wordt in êên gebied van een
/ ./•••..*.;<• }'„/-. er, (>ti '-en filraaanvoersysteem. dat zich bevindt' in een cormuni-

•:•:.*<;. IJ. •;r;:*-!>:. <:''•. bij f-Xm >:'i.wi>; van hul Irnj'-vK '/nn hfc», f
door dor.e inrichting verschafte compacte constructie beperkt de lengte
/an de filr.aanvoerveg tot een minimum, terwijl de hoeveelheid mechanisme
iie nodig is om filmplaten te bewegen tussen de magazijnen en het vacuumstelsel ook tot een minimum beperkt wordt.

Een ander kenmerk is de verschaffing van een filmidentificatiesysteem, dat een identificatieheeld vormt op een marginale lip van
elke filnplaat nadat het grootste deel van de filmplaat gepositioneerd is
in de lichtdichte omgeving van het vacuum-evacueerbare stelsel, en nadat
de filmmagazijnen gesloten zijn om de "belichting van andere filmplaten te
verhinderen.
Andere kenmerken van de uitvinding hebben betrekking op de
constructies van de filmaagazijnen voor onbelichte en belichte film, het
vacuum-evacueerbare stelsel, het positioneringssysteem voor dit stelsel,
hst fiinaanvoermechanisme en de verschillende componenten van het filmaanvoermechanisme, die allemaal samenwerken om een compacte en lichte spotfilner te verschaffen, die snel een reeks van stralingsfoto's kan maken.
De uitvinding wordt in de volgende beschrijving nader toegelicht aan de hand van de tekeningen.
Figuur 1 is een perspectivisch aanzicht van een röntgenarparaat volgens de uitvinding.
Figuur 2 is op grotere schaal een bovenaanzicht van een
gedeelte van het apparaat volgens figuur 1, waarbij andere delen verwijderd
zijn, welk aanzicht gezien wordt uit het door de streeplijn II - II in
figuur 3 aangeduide vlak.
,
,
,
, ... ___ ___ .
.t'zg. 3 is een doorsneêe volgens de lijn III-III m fis-. 2.
Figuur U is op grotere schaal een doorsnede volgens de lijn
r/ - 17 in figuur 2.
Figuur 5 is op grotere schaal een bovenaanzicht van het
vacuum-evacueerbare stelsel volgens figuur 2.
De figuren 6 en 7 zijn doorsneden volgens de lijnen respectievelijk VI - VI en VII - VII in figuur 5Figuur 8 is op grotere schaal een dwarsdoorsnede volgens
de lijn XIII - XIII in figuur 6.
Figuur 9 is op grotere schaal een zijaanzicht van een
sdeelte van het apparaat in figuur 1, zoals gezien uit het door de lijn
IX - IX in figuur 1 aangeduide vlak.
Figuur 10 is op grotere»schaal een doorsnede volgens de
li jr. X - X in figuur IX.
Figuur 11 is op grotere schaal een zijaanzicht van een gedeelt
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van het apparaat volgens figuur 1, zoals gezien uit het door de lijn
XI -• XI in figuur 1 aangeduide vlak.
Figuur 12 is een bovenaanzicht van een magazijn voor onbelichts film, dat gebruikt wordt in het apparaat volgens figuur 1, tmarbij
5

gemeenschappelijke deler, van het magazijn zijn weggebroken en in dwarsdoorsnede weergegeven om details te illustreren.
Figuur 13 is een doorsnede volgens de lijn XIII - XIII in
figuur 12.
Figuur ik is een zijaanzicht van het filramagazijn volgens
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figuur 12.
Figuur 15 is een eindaanzicht van het filmmagazijn volgens
figuur 12.
Figuur 16 is een bovenaanzicht van een filmmagazijn voor belichte film, dat gebruikt wordt in het apparaat volgens figuur 1.
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Figuur 17 is een zijaanzicht van het filramagazijn volgens '
figuur 16.
Figuur 18 is een eindaanzicht van het filmmagazijn volgens
figuur 16,
De figuren 19 en 20 zijn op grotere schaal doorsneden volgens
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de lijnen respectievelijk XIX ~ XIX en XX - XX in figuur 16.
Figuur 21 is een schematisch zijaanzicht, dat een aantal
componenten toont van he't filmaanvoermechanisme van het apparaat volgens
figuur 1.
Figuur 22 is een zijaanzicht van het filmaanvoermechanisme.
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Figuur 23 is een zijaanzicht van het apparaat volgens
figuur 22, zoals gezien uit het door de lijn XXIII - XXIII in figuur 22
aangeduide vlak.
De figuren 2h en 25 zijn doorsneden volgens de lijnen
respectievelijk XXIV - XXIV en XXV - XXV in figuur 22.
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Figuur 26 is een zijaanzicht, zoals gezien uit het door
de lijn XXVI - XXVI in figuur 23 aangeduide vlak.
Figuur 27 is een zijaanzicht zoals figuur 22, waarin zekere
andere details van het aanvoermechanisme 500 geillustreerd worden.
De figuren 28 en 29 zijn doorsneden volgens de lijnen
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respectievelijk XXVIII - XXVIII en XXIX - XXIX in figuur 2k.
Figuur 30 is een doorsnede volgens de lijn XXX - XXX in
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iü figuren 26 en 27.
Figuur 31 is een zijaanzicht gelijk aan de figuren 22 en
27, waarin bepaalde andere details van het apparaat volgens figuur 1
vsergegeven verden.
-

Beschrijving van de voorkeursuitvoering.
I. De tafel Uo.
In figuur 1 is een rontgentafel in het algeneen weergegever.
net ïtO. De tafel ho omvat een lichaam. Ui, dat kantelbaar gesteund wordt
door een voetstuk k2. Een tafeltop ^3 wordt gevormd door het lichaam Ui

'j

om een patient te dragen. Een niet weergegeven röntgenbron is beweegbaar
ondersteund in het tafellichaam hl.
Een opstaande toren hk wordt gedragen door het lichaam tl
en kan longitudinaal ten opzichte van de tafeltop 4-3 bewegen. Een spotfilmer 50 wordt door de toren

'5

gedragen en kan bewegen in een eerste

orthogonale richting naaride tafeltop ^3 toe en ervandaan, en in een tweede
orthogonale richting in voorwaartse en achterwaartse zin tussen een geparkeerde positie bovendelen van de toren kk naar een in figuur 1 weergegeven
werkpesitie voor de toren hh..Niet weergegeven contragewichten zijn opgenomen in het lichaam k1 en in de toren hh om de beweging van de toren 4Ij
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en de spotfilmer 50 te vergemakkelijken onafhankelijk van de orientatie
van het kantelbare tafellichaam U1. Een dergelijke tafel met inbegrip van een toren
en een contragewichtinstallatie is beschreven in de genoemde Amerikaanse
octrooiaanvrage 656.hkQ.
II. Een overzicht van de spotfilmer 50.
De spotfilmer 50 omvat een onderste huis 70 en een bovenste
huis 270. Een handvat 53 is aangebracht bij het voorste einde van het onderste huis 70 om despotfilmer te kunnen bewegen tussen geparkeerde en werkrosities. Een aantal regelknoppen

is op de gebruikelijke manier aan-

gebracht bij het handvat 53 om de werking van de spotfilxier 50 te regelen
'Z

sn om hst nemen van een of een bepaald aantal stralingsfoto's te veroor-* a '"•.ar
De constructie en de werking van de verschillende componenten van. de spotfilmer 50 zullen in detail beschreven worden in de
volgende delen van de beschrijving. Zoals hierin beschreven zal worden

;

;

iraarrt het onderste huis 70 beweegbaar een vacuum-evacueerbaar filmstelsel
'figuur 5). Het bovenste huis 270 omsluit een filmaanvoermechanisme
•" f.1 f t\
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?C3 (figuren 22 - 30). Een deurstelsel 300 (figuur 9) is aangebracht in
het bovenste huis 270. Een magazijn ^00 voor onbelichte film (figuur 12)
en een nagazijn U50 voor belichte film (figuur 16} kunnen door het deurstelsel 300 gestoken worden in het filmaanvoermechanisme 500.
In bedrijf voert het filmaanvoermechanisme 500 een filmplaat uit het nagazijn UOO voor onbelichte film in het vacuum-evacueerbare
stelsel 200, terwijl het stelsel 200 in een teruggetrokken positie is.
Het stelsel 200 beweegt dan naar een belichtingsstation, waar de filmplaat belicht wordt.ïïade belichting keert het stelsel 200 terug naar zijn
teruggetrokken positie. Het filmaanvoermechanisme 500 voert de belichte
filnplaat uit het stelsel 200 en in het magazijn ^50 voor belichte film.
III. Het onderste huis 70.
Het onderste huis 70 (figuren 2 tot

bezit van elkaar

gescheiden bovenste en onderste wanden J1, 72, die verbonden zijn door een
paar zijwanden 73, Th, een voorwand 75, en een achterwand 76. In lijn zijn.
de rechthoekige openingen 77, 78 gevormd door de boven-'''en onderwanden 715
72. Wanneer de spotfilmer 50 in een bedrijfspositie is, zijn de^openingen
T7, 73 gepositioneerd langs de emissieweg van röntgenstralen uit de in het
tafellichaam

gedragen röntgenbron.
De opening 77 in de bovenwand 71 is aanwezig om de conventionele

dynamische car.era-apparatuur en beeldversterkingsinrichtingen op te stellen,
die meestal gebruikt worcfen bij sommige röntgenonderzoekingen.
De opening 78 in de onderwand 72 ontvangt röntgenstraling,
die door delen van een patient is gegaan. Een automatische sluitereenheid
(niet weergegeven) van het type, dat beschreven is in het genoemde
Amerikaanse octrooischrift 3502Ö72 is in het huis 70 aangebracht naast de
opening 73 om selectie!' delen van een filmplaat, die door de spotfilmer
belicht wordt, af te schermen. Een dergelijk sluitersysteem.maakt het mogelijk dat een in het vacuum-evacueerbare stelsel 200 aanwezige filmplaat
een quadrant per keer, een helft per keer, of helemaal ineens belicht wordt.
IV. Het nositioneringssysteem 100 voor het vacuum-evacueerIr. figuur 2 is een orthogorxaal aandrijfsysteem, in het
tlge-eer. aangeduid door de referentie 100, weergegeven om het vacuumevacueerbare stelsel 200 te positioneren binnen het onderste huis 70. Het
sJ:?lssl 200 wordt gedragen door een schotel 101. Het orthogonale aandrijf-
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systeem 100 positioneert de schotel 101 longitudinaal en lateraal binnen
^ -IUZ.S TO •
Een longitudinale beweging ran de schotel 101 binnen het
ondersts huis JO zal de X-richtingbeweging genoemd worden. Een omkeerbare
aandrijfmotor 102 wordt gebruikt om de X-richtingbeweging te verschaffen.
Een laterale beweging van de schotel 101 binnen het onderste huis T0 zal
ds Y-richtingoeveging genoemd worden. Een omkeerbare aandrijfmotor 103
-crdt gebruikt om de Y-richtingbeweging te verschaffen. De X-richtingaandrijf
mater 102 (figuur 3) wordt gedragen door de bovenkant van de bovenwand T1
van het onderste huis 70 in een positie, die de laterale of Y-richtingbevsging van de schotel 101 niet zal hinderen. De Y-richtingaandrijfr.otor
1C3 wordt gedragen binnen het onderste huis J0 in een positie, die zich
voor het traject van de X-richtingbeweging van de schotel 101 bevindt.
Een slede 110 is aangebracht in het onderste huis 70 om de
schotel 101 te dragen. De slede 110 is een stijf, in het algeneen rechthoekig freem, dat een paar zijconsolestelsels 111, 112 en'een paar steunstaven 113, 110 omvat. De tegengestelde einden van de steunstaven ^13, 110
zijn bevestigd aan de consolestelsels 111, 112. De steunstaven 113, 1 lostrekken zich zijdelings ten opzichte van het onderste huis T0 uit in een
parallelle verhouding tussen de consolestelsels 111, 112.
De schotel 101 wordt voor een zijdelingse, Y-richtingbeweging
gesteund door de sledestaveh 113, 110. Een leistaaf 123 strekt zich in
langsrichting uit langs één zijde van het onderste huis T0. Een paar
consoles 120 bevestigen tegengestelde einden van de leistaaf 123 aan de
zijwand Th van het huis. Een paar door het consolestelsel 112 gedragen bussen
"25 vormt een schuifbare legering voor de leistaaf 123. Een baan 126 met
een C-vomige dwarsdoorsnede wordt gedragen door de onderwand 72 om de
tegenovergestelde zijde van de slede 110 te dragen. Een paar met neopreenrubbor bedekte rollen 127, die gedragen worden door het consolestelsel
•

is in ds C-vomige baan 126 gepositioneerd.
Een paar getande tijdsnaren 131, 132 bezit parten, die zich

-dts'rskksn langs tegenovergestelde zijden van de X-richtingbewegingsweg
var. do slede 110. Een paar consoles 137, 133 is respectievelijk verbonden
~st de consoles 111, 112 en bevestigd aan de snaren 131, 132.
Da snaar 131 is geslagen rond een paar timingschijven 133,
"io schijf 133 is via een instelbare console 135 gemonteerd op de zij-

II, , ,
war.d 73, waardoor de schijf 133 kan functioneren als een spanmrichtmg
voor de snaar 131. De snaar 132 is geslagen rond vier timingschijven
139, 1^0,

1U2. De schijven 139, 1^0 zijn via een paar consoles 1^3,

die asstompen 1^5,

dragen, gemonteerd op de zijwand fk.

De schijven 13^, 1^1 zijn bevestigd aan tegengestelde einden
van een as 136 (figuur b). Een paar kogellegers 1^7, 1^8 wordt gedragen
dcor de zijwanden 73, 7^ en hierin zijn de tegengestelde einden van de as
13'? gelegerd. De schijven 13^, 1^1 zijn bevestigd aan de as 136 in positie
die zich binnenwaarts ten opzichte van de legers iVf, 1^8 bevinden.
De X-richtingaandrijfmotor 102 drijft de tijdsnaar 132 aan.
De motor 102 bezit een aandrijfas, waarvan de tegengestelde eindgebieden
zijn aangeduid door de referenties 151, 152 in figuur 2. De schijf 1^2 is
gemonteerd op het aseindegebied 151. Vanneer de motor 102 de schijf 1^2
roteert, bewegen de onderling verbonden tijdsnaren 131, 132 de slede 110
langs de lei staaf 123 en de baan 126. Wanneer de motor 102 de snaarschijf .
1^2 aandrijft in een voorwaartse rotatierichting, beweegt de slede 110 in
voorwaartse richting in het huis 70. Een tegengestelde rotatie v W de schijf
1^2 'beweegt de slede 110 naar achteren.
Sen potentiometer 102P wordt gebruikt om de positionering
in X-richting van de slede 110 te bewaken. De potentiometer 102P is via een
console 155 gemonteerd in een plaats bij de motor 102. De potentiometer
102P bezit ccn roteerbare' steel, die een tandwiel 156 draagt. Een tandwiel
157 is bevestigd aan het aseindegebied 152 en is in aangrijping met het
tandwiel 156. Wanneer de motor 102 de schijf lb2 aandrijft, veroorzaakt
de potentiometer 102? een variatie in een elektrisch signaal, dat indicatief
is voor de positie van de slede 110 langs de leistaaf 123 en de baan 126.
Een van sleuven voorziene as 160 strekt zich in langsrichting
uit binnen het huis 70 langs de zijwand

Een paar legerblokken 161,

1'j2 is gemonteerd op de zijwand 7^, en hierin zijn de tegengestelde eindgebieden van de as 160 gelegerd.
De Y-richtingaandrijfmotor 103 drijft de as 160 aan. De
motor 103 bezit, een aandrijfas, waarvan.de tegengestelde eindgebieden zijn
fi^ngoiuid met de referenties 1U+, 165 in figuur 2, Een flexibele koppeling
-i'-.r-.,:.-.<:', w/ïr'1 jfwinti<y Ith

<1+ na 10),

Kor: kabel trommel 170 wordt roteerbaar gedragen door de slede
110.

consolestelsel 1?1 is bevestigd aan de console 112 en hierop is
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^'•"esrbaar de trommel ITO gemonteerd. De tronmel 170 bezit een van sleuven
v; ?rzier.o centrale coring, die in aangrijping is net de van sleuven voorsier.e as l£0. De trorsiel 170 schuift langs de as 160 als de slede 110 ir.
-'.q X-richting beweegt longitudinaal ten opzichte van het huis 70.
Een kabel 175 is geslagen rond de trommel 170 en is verren.:, er. net de schotel 101. De kabel 175 beweegt de schotel lateraal in
Y-richtingen als gevolg van de rotatie van de as l60 door de notor 103.
Een paar kabel-opneenconsoles 176, 177 is bevestigd aan de schotel 101.
Tegengestelde einder, van de kabel 175 zijn bevestigd aan de consoles 176,
Drie leischiven 181, 182, 183 zijn gemonteerd op de slede 110. De schijf
lel wordt gedragen door het ccnsolestelsel 111. De schijven 1S2, 183 worden
naast elkaar gedragen door het consolestelsel 112. De kabel 175 bezit een
eerste part dat zich uitstrekt van de opneemconsole 176 naar de schijf "3"»
een tweede part dat geslagen is rond de schijf 181, en een derde part dat
zich uitstrekt tussen de schijven 181, 182. Een vierde part van de-kabel
is geslagen rond de schijf 182, rond de trommel 170, en dan rond de
schijf 1o3. Een resterende vijfde part van de kabel 175 strekt zich uit ven
de schijf 163 naar de opneemconsole 177.
Wanneer de as 160 geroteerd wordt door de Y-richtingaar.drijfmotor 103 in een aandrijfrichting, beweegt de kabel 175 de schotel 101 in
esn Y-richting langs de sledestaven 113, 11^. Een omgekeerde rotatie van
do as 16ü beweegt de schotel 101 in de tegengestelde Y-richting.
Een nauwkeurige Y-richtingpositionering van het stelsel 200
bij de tegengestelde einden van het traject langs de staven 113,

wordt

verkregen door de schotel 101 te bewegen naar een positie, waarin een van
de zijden van de schotel 101 in aanraking is met veerkrachtige stoporganen
(r.iet weergegeven), die door de sledezijden 111, 112 gedragen worden. De
schotel 101 wordt in aanraking met deze stoporganen gehouden door een gereduceerde spanning te leveren aan de Y-richtingaandrijfmotor, die voldoende
ie er: de schotel in aanraking met de stoporganen te drukken.
Een potentiometer 103P wordt gebruikt om de Y-richtingporitionering van de schotel 101 te bewaken. De potentiometer 103P is via
eer. ccr.ccle lol gemonteerd in een plaats bij de motor 103. De potentiometer
'03? bezit een roteerbare steel, die een tandwiel 182 draagt (figuur 3).
Eer. tandwiel 183 is bevestigd aan het aandrijfaseinde 165 en is in aan;rijrir.~ r.et het tandwiel 132. Wanneer de motor 103 de as 160 aandrijft ver-

1U

schaft de potentiometer 103P een variatie in een elektrisch signaal, dat
indicatief is voor de positie van de schotel 101 langs de sledestaven 113,
11 ~i-,
De X- en Y-richtingaandrijfmotoren 102, 103 zijn werkzaam
3

cm de schotel 101 te bewegen tussen een teruggetrokken positie (figuur 2),
en een belichtingspositie boven de opening 78 in de onderwand 72 van het
huis. De werking van de motoren 102, 103 wordt gestuurd door een conventionele
logische servo-systeemschakeling, die verbonden is met de regelknoppen
en die de signalen van de potentiometers 102P, 103P bewaakt om er zeker
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van te zijn dat de schotel 101, die het stelsel 200 draagt, ten alle tijde
op de juiste manier gepositioneerd is.
V. Het vacuum-evacueerbare stelsel 200.
In de figuren 5 en 6 is het vacuum-evacueerbare filmstelsel
200 in de schotel 101 geplaatst weergegeven. Een filmplaat 201 is gepositioneerd
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ir. het stelsel 200, waarbij êên marginaal zijgebied of "lip" 201a van de
filmplaat 201 naar rechts steekt buiten het stelsel 200'; De filmlip 201a wordt
gebruikt voor filnidentificatiedoeleinden, zoals verklaard zal worden in
het gedeelte XV.
De schotel 101 bezit een onderwand 190. Twee opstaande zij-
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1

wanden 191s 92, een opstaande voorwand 193, en een afhangende achterwand
zijn integraal met de bodemwand 190 gevormd. Een vierkante opening 195
in gevormd door de bodemw'and 190.
Het stelsel 200 is een sandwich-vormig stelsel van vier
rlaten materiaal 202, 203, 20b s 205. De bovenste plaat 202 is een betrekkelijk
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stijve vacuumplaat, die bij voorkeur gevormd is van een plaat bakeliet
mat een dikte van ongeveer 0,95 cm.
Sen paar zijdelings uitstekende lippen 202a zijn gevormd
bij het rechter einde van de vacuumplaat 202, zoals weergegeven in figuur 5.
Zoals in detail verklaard zal worden in het gedeelte XII, zijn de onder-
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zijden van de lippen 202a in aanraking met een paar armuitsteeksels 881
(figuren 22, 26), vanneer het stelsel 200 in zijn teruggetrokken positie
V.-i.nr.eer de armen 881 door het aanvoermechanisme 500 opgetild zijn, zijn
de lip;:en 202a in opgeheven positie om het vacuum-evacueerbare stelsel
IC? te orener; teneinde een filmplaat te ontvangen of af te geven.
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De onderste plaat 205 is een betrekkelijk flexibele basisdie bij voorkeur gevormd is van aluminium met een dikte van ongeveer

0,055 cm. Twee opstaande zijwanden 211, 212, een opstaande voorwand 213,
en een afhangende achterwand 210 zijn integraal met de "basisplaat 205 gevormd.
De vacuumplaat wordt gedragen binnen de ruimte, die begrensd wordt door
de opstaande wanden 211, 212, 213.
De tussenliggende platen 203, 204 zijn voor röntgenstralen
gevoelige verst er kir.g s s r, hermen, die gevormd kunnen zijn van een van een
aantal bekende materialen, die zichtbaar licht zullen uitzenden wanneer zij
getroffen verden door röntgenstralen. De schermen 203, 20b zijn respectievelijk bevestigd aan de vacuunplaat 202 en aan de basisplaat 205.
Een neerwaarts openende groef 220 is gevormd in de vacuunplaat 202. De groef 220 strekt zich omtreksgewijs uit rond de vacuunplaat
202 en draagt een veerkrachtige vacuunafdichting 221. Zoals weergegeven
in figuur 7'bezit de afdichting 221 een afhangende lip 222, die normaal in
aanraking gedrukt is met het onderste versterkingsscherm 20k. Het bovenste
versterkingsschem 203 heeft een kleinere afmeting dan het onderste scherm
20h en* bevindt zich binnenwaarts van de omtreksgroef 220, waardoor een
omtrekskaner 225 gevormd wordt tussen de afdichtingslip 222 en het bovenste
scherm 203 tussen de vacuunplaat 202 en het onderste scherm 20^. Wanneer
de kamer 225 geevacueerd is drukt de druk van de omgevingslucht tegen de
basisplaat 205 en de vacuunplaat 202, waardoor de versterkingsschernen 203,
20't stevig in innig contact geklemd worden met een filmplaat 201, die
tussen de schermen 203, 20b gepositioneerd is.
Een paar stoppennen 230, 231 wordt gedragen door de basisplaat 204. De pennen 230, 231 strekken zich uit door in lijn zijnde
openingen in de basisplaat 205 en de schermen 203, 20b en in neerwaarts
openende gaten 232 in de vacuunplaat 202. De pennen 230, 231 zijn in aanraking met de voorrand van een filmplaat 201, die gestoken is tussen de
schermen 203, 20h, en zij werken als stoporganen om de filmplaat 201 te
positioneren.
Een gat 2^0 (figuur 6) is gevormd door de vacuunplaat 202
hoen. Het gat 240 staat in verbinding met de kamer 225. Een verbindingsblok
ïb* ligt boven het gat 250. Een kanaal 2^2 in het verbindingsblok 2^1
ztze.i in verbinding met het gat 2^0. Een 0-ring 2^3 dicht de verbinding
van het gat 250 met het kanaal 2^2 af.
Een paar van schroefdraad voorziene bevestigingsorganen
strekken sich uit door in lijn zijnde gaten in het verbindingsblok
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en de vacuuir.plaat 202 om het verbindingsblok 2^1 stevig op de vacuumplaat
202 te monteren. Een slangeinde-fitting 2^8 is in het verbindingsblok 2^1
geschroefd. Een flexibele vacuumslang 2^9 met dikke wand is bevestigd aan
de fitting 2^3 en staat via de fitting 2^8 in verbinding met het kanaal
2..Z. De slang 2<*9 is via een geschikte, door een solenoide gestuurde afsluiter (niet weergegeven) verbonden met een niet weergegeven vacuumpomp
cm selectief lucht uit het stelsel 200 te zuigen.
Het stelsel 200 wordt geevacueerd nadat een onbelichte
filmrlaat door het aanvoermechanisme 500 in het stelsel 200 gevoerd is. Het
vacuum in het stelsel 200 wordt gehandhaafd gedurende het positioneren van
het stelsel 200 voor de filmbelichting, gedurende de filmbelichting en gedurende de terugkeer van het stelsel 200 naar zijn teruggetrokken positie.
VI. Het bovenste huis 270.
Zoals weergegeven in de figuren 1 en 11 is het bovenste
huis 2"C een doosvormige constructie, die bevestigd is bovenop het achterste
eindsébiea van het onderste huis 70, Het bovenste huis bezit van elkaar
gescheiden top- en bodemwanden 271, 272, die verbonden zijn doo^ zijwanden
273, 27^, een voorwand 275, en een achterwand 276.
De topwand 71 van het onderste huis 70 en de bodemwand 272
van het bovenste huis 270 bezitten in lijn zijnde openingen 79, 279, waardoor het achterste eindgebied van het onderste huis 70 en het bovenste
huin 270 een verbrede gemeenschappelijke ruimte 280 kunnen vormen voor het
onderbrengen van het filmaanvoermechanisme 500.
De achterwanden 76, 276 van de onderste en bovenste huizen
?

0, 270 bezitten in lijn zijnde openingen 81, 281, die toegang verschaffen

tot de ruimte 280 van achter de spotfilmer 50. Een lichtdichte deur
(niet weergegeven) wordt gebruikt om de openingen 81, 281 te sluiten. Een
r--".r 0:; rollen lopende sleden 282, 283 wordt gedragen door het onderste
'f'"'J

de ruimte 280 om het filraaanvoermechaniurne 500 te onder-

',

'irtnl'.i

Fi'/u'/?'/in 'l'-J-'i^ur^n 'j tjit II ie t;t?ri

r

3 -? a'a.-.g/;br.v;.c;.t in de zijwand 273 van het bovenste huis. Het deurstelsel
3C0 omvat een rechthoekig freon 301, dat een bovenste opening 302 en een
onderste opening 303 begrenst. Een guillontinevormige deurplaat 30k wordt
schuifbaar gedragen door het freeaorgaan 301 en kan vertikaal bewegen.
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"er. rechthoekige sleuf 305 en een U-vormige opening 306 zijn gevormd in
is ieurplsat 30^. Wannesr de deurplaat 30k in gedaalde positie is (zoals
weergegeven in de figuren 9 en 11) zijn de sleuf 305 en de opening 306 r.iet
in lijn met de freemopeningen 302, 303. Wanneer de deurplaat 30h omhoog
hcwogen is, zijn de sleuf 305 en de opening 306 in lijn met de freemopeningen 302, 303, waardoor de filmmagazijner. tOO, ^50 in het filmaanvcermechanisme 500 geschoven kunnen worden respectievelijk eruit gehaald
kunnen vorden•
Een pneumatische cilinder 310 is gemonteerd binnen het bovenste huis 270. Een console 311 bevestigt het huis van de cilinder 310 aan
ie zijwand 273. De cilinder 310 bezit een uitschuifbare zuigerstang 312,
die een pen 313 draagt. De pneumatische cilinder 310 is dubbelwerkend, cmdat beide einden verbonden zijn met luchtslangen (niet weergegeven), teneinde ds zuigerstang 312 op positieve wijze ten opzichte van het huis var.
de cilinder 310 naar buiten en naar binnen te'bewegen.
t

Een L-vornige hefboom 310 verbindt de zuigerstang 312 met
y
de deurplaat 30k. Een draaipen 315 is bevestigd aan de zijwand 273 van
het huis, op welke pen de hefboom 310 draaibaar gemonteerd is. Een eindgedeelte van de hefboom 310 is bij 316 van een sleuf voorzien om de pen 3'3
te ontvangen. Het andere eindgeaeelte van de hefboom 310 is bij 317
van een sleuf voorzien voor het ontvangen van een aan de deurplaat 30bevestigde pen 313. Wanneer de zuigerstang 312 naar buiten en naar binnen
geschoven wordt, hebben de verbindingen tussen de pennen 313, 317 er. de
hefboom 31^ tot gevolg dat de deurplaat 30^ de openingen 302, 303 sluit
Een paar schakelaarknoppen 320, 321 wordt gedragen door
het freenorgaan 301. De schakelaarknoppen 320, 321 hebben een identieke
constructie en zijn respectievelijk verbonden met identieke schakelaars
322, 323. De knop 321 is in ingedrukte toestand werkzaam om de schakelaar
322 te bedienen teneinde het magazijn 450 voor belichte film uit het
r.oohanisne 500 te werpen. De knop 322 is in ingedrukte toestand werkzaam
de schakelaar 323 te bedienen teneinde het filmmagazijn OOO voor or.be-ichte film uit het aanvoermechanisne 500 te werpen. Zoals weergegeven in
figuur 10 drukken schroefveren 32^ op de knoppen 320, 321 om de knoppen 320,
32* in een uitgestoken positie te duwen.
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VIII, Het magazijn Uoo voor onbelichte film.
Zoals weergegeven in de figuren 12 tot 15 omvat het magazijn Ucc voor onbelichte film van elkaar gescheiden top- en bodemplaten

'•iC', '-02. Een paar zijplaatstelsels b03, bob en een rugplaat U05 stre
zich uit tussen de top- er: bodemplaten U01, U02. Van schroefdraad voorziene
tevestigingsorganen Uoé strekken zich uit door de top- en bodemplaten b01,
«02 en in de zij- en rugplaten U03, UoU, U05 om een driezijdige omhulling
te vormen.
Een deksel U10 wordt gebruikt voor het openen en sluiten
van het open einde van het magazijn U00. Ket deksel UlO omvat een C-vormige
plaat met integraal gevormde top- en bodembenen Uil, Ui2, die verbonden
zijn deer een zich in dwarsrichting uitstrekkend tussengedeelte U?3. Een
paar armen UlU3 Ui5 is bevestigd aan de tegengestelde einden van het deksel
UlO en zij dienen 01.1 het deksel UlO zwenkbaar op de zi jplaatstelsels U03,
U04 te monteren.
Een sleuf U16 is gevormd in elk der armen UlU, U15. Van
schroefdraad voorziene bevestigingsorganen U17 strekken zich uit door de
sleuven U16 en in de zijplaten U03, UoU. De bevestigingsorganen U17 kunnen
schuiven in de sleuven Ul6, waardoor het deksel U10 ten opzichte van het
stelsel van top-, bodem- en zijwanden U01, U02, U03 en UoU kan bewegen.
Een uitsparing U18 is gevormd in elk der armen UlU, U15.
De uitsparingen H1Ö strekken zich uit vanaf de buurt van de sleuven U16
in voorvaartce richting tot ongeveer de helft van de lengte van de armen
UlU, Ui5. Van schroefdraad voorziene bevestigingsorganen U19 worden gedragen
door de armen UlU, U15 en zij strekken zich uit in de voorste eindgedeelten
van ds uitsparingen U18. In de uitsparingen U18 aangebrachte elastische
banden U20 zijn geslagen rond de bevestigingsorganen U19 en rond de bevestiging 3 organen U17 om het deksel UlO in achterwaartse zin. te drukken naar
een positie, waarin de van schroefdraad voorziene bevestigingsorganen U17
in aanraking zijn met de voorste einden van de sleuven U16, zoals weerg'.-gt'V'jn in figuur 1-U.
In do in figuur 13 weergegeven gesloten positie van het
:..'.gazijr. br,'inden de top- en bodembenen U11, U12 van het deksel U10 zich
ir. inkepingen U21, U22, die gevormd zijn in de top- en bodemplaten U01,
-02. Wanneer het magazijn U00 open is (figuur 1U) is het deksel U10 in
-.rtae .-ichtisg gezwenkt.
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De zijplaatstelsels 1*03, ^O'-t omvatten 'elk een binnenplaat

en eenïï-vormigebuitenplaat h25. Drie van schroefdraad voorziene

bevestigingsorganen b26 strekken zich uit door de buitenplaten ^25 en zijn
geschroefd in de binnenplaten b2b om de buitenplaten ^25 op hun plaats te
houden. Kanalen ^27 zijn gevormd tussen de platen

U25. Een paar

magazijn-ontgrendelorganen ^28 bevindt zich in de kanalen ^27. Elk ontgrendelorgaan ^28 bez'it een zich in langsrichting uitstrekkende sleuf h29, die
door de bevestigingsorganen b2S gedragen bussen JJ-3Q ontvangt.
Een eindgebied van de ontgrendelorganen h28 bevindt zich
naast de rugplaat bOy. Het andere eindgedeelte van de ontgrendelorganen
^23 bevindt zich naast de draagarmen Ulfc, ^15 van het deksel. Wanneer de ontgrendelende armen b23 naar rechts bewogen worden (zoals weergegeven in de
figuren '2, 1U), komen de organen ^28 in aanraking met de armen

415,

waardoor het deksel M 0 naar rechts beweegt totdat de bevestigingsorganen
Jf-17 in aanraking zijn met het linker einde van de sleuven bl6. Deze ontgrendelende beweging brengt het onderste been bl2 van de*dekplaat ^10 voor
de bodemplaat bQ2, waardoor het deksel H10 opwaarts kan zwenken naar de
- ';>f, {t !,e voJ-K?:n:: f i/nnir 13.
Een console ^31 bevindt zich in het midden bovenop het been
-11 van het deksel ^10. Een opening 432 is gevormd in de console ^31.
Zoals verklaard zal worden komt de opening b32 in aangrijping met een dekselopenend mechanisme, wannee'r het magazijn ^00 in het filmaanvoermechanisme
^00 geschoven wordt.
Een zich in dwarsrichting uitstrekkende baan ^33 is gevormd
in de bodemplaat hC2. Zoals verklaard zal worden geleidt de baan it-33 de
beweging van het magazijn ^00 in het filmaanvoermechanisme 500 gedurende
net insteken en uitwerpen van het magazijn hOO.
Een uitsparing ^3^ is in de topplaat ii-01 gevormd. Zoals
verklaard zal worden komt de uitsparing ^3^ in aangrijping met een onder
/eerspanning staande pal, wanneer het magazijn t00 in het filmaanvoermechanisme
5CO geschoven wordt.
Een steunplaat U35 is zwenkbaar gemonteerd binnen het
:agazijn "00. Een scharnier ^36 verbindt het achterste einde van de steunlaat «35 met de bodemplaat if02. Een paar consoles b3J is bevestigd aan
.et voorste eindgedeelte van de steunplaat ^35. De consoles ^37 zijn voorien. van inkepingen ^32. In het magazijn hOO voor onbelichte fiLm.aanwezige
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filnplaten (niet weergegeven) rusten bovenop de steunplaat 1+35*
IX. Het magazijn 1+50 voor belichte film.
Zoals weergegeven in de figuren 15 tot 20 omvat het magazijn «50 voor onbelichte film top- en bodemplaten U5I, 1+52. Een paar zijplat e:i ;i53,
, eer; voorplaat U55 3 en een rugplaat 1+56 zijn van inkepingen
voorzien voor het ontvangen van de omtrek van de bodcmplfu.it
Van
schroefdraad voorziene hevcstigingsorgancn li57 beveutitcon de tepplnut IlS?
aan do zij- en roeplaten U53,
''56. De topplaat U51 bezit ccn mar
bir.nen gekeerd voorste eindgebieö 1+58.
Zen deksel 1+59 wordt schuifbaar gedragen in banen 1+60, die
gevormd zijn in de zijplaten l+533 U5U. Het deksel 1+59 bezit een naar boven
omgezette flens 1 op zijn achterste gedeelte, die in aangrijping is met
het naar heneden omgezette eindgedeelte 458 van de topplaat 1+51 om een
lichtafdichting te vormen tussen het deksel 1+59 en de topplaat 1+51. Het
deksel -'+59 kan naar links schuiven (zoals weergegeven in de figuren ll+, 17)
or. een gedeelte van het bovenste oppervlak van het magazijn h^O te openen
1
on belichte filmplatei: te ontvangen.
.
Sen grendelstaaf 1+70 strekt zich in dwarsrichting uit over
de bovenkant van het magazijn 1+50. Tegengestelde eindgedeelten van de
grendelstaaf hjo dragen grendelpennen 1+71. Zoals weergegeven in figuur 20
-trekker, de grendelpennen 1+71 zich uit in gaten 1+72, die gevormd zijn in
de zijwanden «53, 1+31+. Onderste eindgedeelten 1+73 van de pennen 1+71 dragen
sehroefveren <+7^, die de pennen 1+71 in opwaartse richting drukken. Inkepingen
^75 zijn gevormd in één zijde van de pennen 1+71. Wanneer de pennen bj1
gedrukt zijn in een positie9 waarin de inkepingen 1+75 in lijn zijn met de
hanen '*60, kan het deksel 1*59 naar links bewegen (zoals weergegeven in de
figuren 16 en 17) om het nagazijn 1+50 te openen. Wanneer het deksel 1+59 naar
zijn gesloten positie bewogen is (zoals weergegeven in de figuren 16 en 17)
verken de veren ^7*+ on de pennen 1+71 en de staaf 1+70 naar boven te drukken
r.aar dein de figuren 17, 20 weergegeven positie.
Een baan 1+30 is gevormd tussen de magazijngrendelstaaf 1+70
en hc.-'r c-ir-dgfïdoelte 458 van de topplaat.. Zoals verklaard zal worden geleidt
wanneer het magazijn 1+50 in het filmaanvoermechanisme 500 geschoven is,
de baan V;0 de beweging van het magazijn 1+50.
Een staaf 1+59a is gemonteerd bovenop het voorste eindgedeelte var. het deksel 1+59. Wannéér het magazijn 1+50 in het filmaanvoer-
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mechanisme 500 geschoven is, kont de staaf 0.59a in aangrijping met een
mechanisme voor het openen van het deksel 0-59.
Een uitsparing O90 (figuren 16 en 19) is gevormd in de bodemplaat 452. Zoals verklaard zal worden komt de uitsparing O90 in aangrijpir.g
met een onder veerspanning staande pal, wanneer het magazijn O5O in het
filnaanvoermechanisne 500 geschoven wordt.
X. Ben overzicht van het filmaanvoermechanisme 500.
Eet filmaanvoermechanisme 500 is een stelsel, dat als een
eenheid uit de ruimte 280 verwijderd kan worden. Soals weergegeven in
figuur 23 bezit het filmaanvoermechanisme 500 een paar van elkaar gescheiden
en zich in vertikale richting uitstrekkende zijplaten 601, 602 die verbonden zijn door zich in dwarsrichting uitstrekkende dwarsbalken 603. Eet
aanvoermechanisme 500 wordt gedragen door op rollen lopende sleden 282,
2o3, die het mogelijk maken dat het mechanisme in en uit de ruimte 280
gerold kan worden via de achterste openingen 81, 281 in het huis.
•

Yoordat de constructie van het filmaanvoermechanisme 500

beschreven wordt, wordt verwezen naar figuur 21 die schematisch verscheidene
componenten van het filmaanvoermechanisme toont. Zoals in detail verklaard
zal worden, worden de filmmagazijnen kOO, O5O in het filmaanvoermechanisme
500 geschoven in posities, die in streeplijnen in figuur 21 zijn weergegeven. Voordat een onbelichte filmplaat uit het filnnagazijn OOO gevoerd
kan worden, voordat een belichte filmplaat in het filmagazijn O50 gevoerd
kan worden, moeten de deksels van de magazijnen UOO, 050 geopend worden en
de magazijnen O-OO, O50 moeten bewogen zijn naar de posities, die met
ononderbroken lijnen zijn weergegeven in figuur 21. Een mechanisme 600
(niet weergegeven in figuur 21) voor het openen en bewegen van de magazijnen
400, O50 zal beschreven worden.
Een rollensysteem 800 wordt gebruikt om filmplaten naar de
magazijnen UOO, O50 toe en ervandaan te voeren. Wanneer de magazijnen Ooo,
^-50 bewogen zijn naar de met ononderbroken lijnen weergegeven posities in
figuur 21, wordt de aanvoer van een filmplaat uit het magazijn OOO voor
onbelichte film gestart door het heffen, van de steunplaat U35 in het magazijn
-•20 om de bovenste plaat onbelichte film in aanraking te brengen met een
hcofdaanvoerrol 502. Als de aanvoerrol 502 roteert wordt de bovenste filmplaat tussen de rol 502 en een poortstaaf 501 gevoerd.
De aanvoer van de filnplaat vindt plaats lags een weg, die
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deer pijlen "503 is aangeduid. Deze weg 503 wordt begrensd door rollen 50U,
505, 50o net grote diameter, rollen 507, 508, 509, 510, 511 met kleine
diameter, vaste fiLmgeleidingen 515,'516, en klemrollen 512, 513. De klem-

rollen 512, 513 richten de filmplaat in het vacuum-evacueerbare stelsel
200. Ier. in het vacuum-evacueerbare stelsel 200 gepositioneerde filmplaat
is aangeduid door de referentie 201. Deze filmplaat 201 bezit een "lip"
201A, die zich uitstrekt tussen de klemrollen 512, 513.
Voordat het stelsel 200 beweegt om de filmplaat 201 naar
een belichtingsplaats te voeren, wordt de onderste klemrol 513 omlaag bewogen,
zoals aangeduid door de pijl 5153 om de lip 201A van de filmplaat 201

vrij te maken. Het stelsel 200 brengt de filmplaat 201 dan naar een beiichtirgsplaats en voert de belichte filmplaat terug om de filmlip 201A
tussen ce klemrollen 512, 513 te plaatsen.
De aanvoer van de belichte filmplaat 201 uit het vacuumevacueerbare stelsel 200 naar het magazijn U50 voor belichte film wordt
gestart door het heffen van de onderste klemrol 513. De filmplaat 201 wordt
gevoerd langs een door pijlen 518 aangeduide weg. Deze weg 518 wordt
begrensd door de klerrollen 512, 513, de rollen 511S 510, 509 met kleine
diameter, een beweegbare filmgeleiding 520, een rol 519 met kleine

diameter, en een rol 521 van zacht sponsrubber. Gedurende de aanvoer van
een filmplaat uit het filmstelsel 200 naar het magazijn U-50 neemt de filmgeleiding 52C de positiè in, die met streeplijnen is aangeduid in figuur 21
on de filmplaat tussen de rol 519 en de rol 505 te geleiden. De rol 521

van zacht sponsrubber bevindt zich bovenop het open magazijn U50 en geleidt
de filmplaat 201 in het magazijn U50 voor belichte film.
De aanvoer van filmplaten langs de wegen 503, 518 wordt bewaakt door een aantal licht-uitzendende diode- en üwnsoreenhedwi 530, Ü31»
532, 533, 53U. Elke diode-eenheid 530 - 533 omvat een lichtbron, die onzichtbare infrarode straling uitzendt naar de bijbehorende filmweg, die
hij bewaakt. Wanneer een filmplaat beweegt langs de bijbehorende filmweg
wordt het infrarode licht gereflecteerd naar een lichtgevoelig gedeelte
var de diode-eenheid. Bij ontvangst van het gereflecteerde licht produceert
de diode-eenheid een variatie in een elektrisch signaal, die de aanezigheid van een filmplaat naast de diode-eenheid aanduidt. Licht-uitzendende
diode- er. sensoreenheden van dit type zijn commercieel beschikbaar bij een
aantel fr.-rikar.ten, zoals Monsanto Company, St. Louis, die diode-sensor-
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eenheden op de narkt "brengt onder de modelaanduiding MCA-7.
XI. Het magazijnpositioneringssysteem 600.
In de figuren 22, 2b en 27 is een magazijnpositioneringssysteen in het algemeen aangeduid door de referentie 600. Zoals verklaard
zsl worden omvat het systeem 600 verscheidene onafhankelijk werkzame substelsels (l) voor het inschuiven en uitwerpen van de nagazijnen ^00, 450;
'2) voor het ontgrendelen en openen van het magazijn ^00, en voor het vooruitschuiven en terugtrekken van de nagazijnen U00, ^50.
A, Inschuiven en uitwerpen van dc magazijnen.
*q

Zoals weergegeven in de figuren 22 en 28 zijn twee in het
algemeen rechthoekige openingen 610, 611 novoml in de sijplmt f»01. De
bovenste opening 610 begrenst de ingang naar een kanaal 613, waardoorheen
het magazijn kQO voor onbelichte film kan worden geschoven in en geworpen
uit het filnaanvoermechanisme 500. De onderste opening 611 begrenst de in-
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gang naar een kanaal 6lh, waardoorheen het magazijn voor belichte film
kan worden ingeschoven en uitgeworpen.
Sen paar geleidingen 615, 6l6 zijn in aanraking met de magazijnbaner. ^33, ^80, als de magazijnen 1*00, bjO door de kanalen 613, 6lb
bewegen. De geleidingen 615, 6l6 zijn staven van gehard metaal, die zich
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zijdelings uitstrekken tussen de zijplaten 601, 602. Een holle rechthoekige
staaf 617 draagt de geleidingen 615, 616.
Zoals weergegeven in figuur 2b wordt een paar bussen 620
gedragen door tegengestelde eindgedeelten van de staaf 617. Een paar leistaven 621 is schuifbaar gelegerd in de bussen. Een paar consoles 622 is

2J

bevestigd aan de zijplaten 601, 602 en zij dragen een einde van elke leistaaf 621. De tegengestelde einden van de leistaven 621 worden gedragen
door

een der freemorganen 603.
Een dubbelwerkende pneumatische cilinder 625 wordt gedragen

door êên der dwarsbalken 603. De cilinder 625 bezit een uitschuifbare
?":

zuigerstang 626. De zuigerstang 626 is bevestigd aan de holle staaf 617
om de staaf 617 langs de lei-staven 621 heen en weer te bewegen, wanneer
de nuirjerstang 626 uit het huis van de cilinder 625 naar buiten en naar
binnen 3 c hui ft.
Zoals weergegeven in figuur 28 is een paar schakelaars
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v5", 631 respectievelijk aangebracht langs de kanalen 613, 6"[b, Een paar
1-vormige hefbomen 632, 633 is zwenkbaar gemonteerd rond assen 63b, 635

:- li V '"V
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In ie buurt van de schakelaars 630, 631. Een paar schroefveren 636, 637
drukt een been van de hefbonen 632, 633 in aanraking met door de schakelaars
63C, 631 gedragen bedieningsknoppen en drukt de andere benen van de schakelaars 632, 633 in de kanalen 613, 61O. Als de magazijnen Ooo, O5O in de
kanalen 6133 61O gedrukt vorden, komen de magazijnen OOO, O50 in aanraking
met de hefbomen 632, 633, waardoor de hefbomen 632, 633 gezwenkt worden
rond de assen 630, 635 en de schakelaars 630, 631 bediend worden.
Zoals weergegeven in de figuren 23 en 28 is een paar banen
6^0, 601 respectievelijk aangebracht boven het kanaal 613 en onder het
kanaal 614, De banen 6O0, 601 hebben een identieke dwarsdoorsnede, zoals
weergegeven in figuur 26. Een paar sleden 602, 603 met in hoofdzaak
identieke constructie wordt schuifbaar gedragen in de banen 600, 60l. De
sleden draden stopformaties 600, 605, die zich respectievelijk in de kanalen 6*3, 6'O uitstrekken. De sleden 602, 603 dragen ook onder veerspanning
staande pallen 606, 607, die in de kanalen 613, 61O steken.
Vanneer de filmmagazijnen OOO, O5O geschoven worden in de
kanalen drukken de magazijnen Ooo, O50 de pennen 606, 607 naar tJeneden en
bewegen binnen-,-aarts langs de sleden 602, 6O3, totdat de zijwanden 005,
i;i<-i van de magazijnen 0oO, O50 in aanraking komen met de stoporganen 600,
6-5. Op hetzelfde tijdstip dat de zijwanden 0o0, U55 in aanraking komen
met de stoporganen 600, 6O5, komen de pennen 606, 6O7 in lijn met de in
de magazijnen O9O, O50 gevormde uitsparingen 030, O9O. De palpennen springen
in de uitsparing 030, O90, waardoor een aandrijvende verbinding gevormd
vrordt tussen de sleden 602, 603 en de magazijnen 0OO, O50.
Zoals weergegeven in figuur 23 is een dubbelwerkende pneumatische cilinder 650 bovenop de baan 6O0 gemonteerd. De cilinder 650 bezit een uiischuifbare zuigerstang 651. De zuigerstang 651 is verbonden met
de slade £02 en beweegt de slede 602 heen en weer langs de baan 600,
vanneer de zuigerstang 651 uit het huis van de cilinder 650 schuift en
er
ir. verdwijnt.
Gedurende het inschuiven van het magazijn voor onbelichte
film ir.
kanaal 613 en op een tijdstip nadat een aandrijvende verbinding
gevormd is tussen het magazijn 000 en de slede 602, komt het magazijn 500
in aanraking met de hefboom 632, die de schakelaar 630 bedient. De schakelaar t30 is verbonden met een solenoide-afsluiter (niet weergegeven), die
dr._!klucht levert aan de cilinder 650. De bediening van de schakelaar 630
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heeft tot gevolg dat druklucht geleverd wordt aan de cilinder 650. De zuiger
stang 651 wordt dan naar buiten geschoven, waardoor de slede 6h2 en het
r-.sgasi.jn «00 naar een geheel ingeschoven positie bewogen wordt.
Zoals weergegeven in de figuren 23 en 25 wordt een
dubbel werkende pneumatische cilinder 660 gebruikt on de onderste slede 6^3
langs de haan 651 te bewegen. De cilinder 660 wordt gedragen door een
console 662, 'die gemonteerd is op één der dwarsbalken 603. De cilinder 660
bezit een uitschuifbare zuigerstang 661, die een console 663 draagt. Een
paar schijven 66h, 665 wordt roteerbaar gedragen bovenop de console 663.
Een kabel- en schijfaandrijvingssysteem, met inbegrip van een paar kabels 6j0, 6J1 verbindt de cilinder 660 en de slede
6^3. Vier schijven 672, 673, 67-, 675 worden roteerbaar gedragen door twee
der dwarsbalken 603. Sen einde van elke kabel 670, 671 is bevestigd aan de
slede 6^3. De andere einden van de kabel 670, 671 zijn respectievelijk
bevestigd aan de console 662 en aan de zijwand 601.
De kabel 670 is geslagen rond de schijven 66h,
672 , 673 zoals weergegeven in figuur 25. De kabel 671 is geslagen rond de
schijven 665, 6jh, 675, wanneer de suigerstang 661 naar buiten of naar
binnen schuift, verschuiven de schijven 664, 665 via de kabels 6jQ, 671
de slede 6h3 in de baan
.
Gedurende het inschuiven van het magazijn U50 voor
belichte film in het kana'al 6tk en op een tijdstip nadat een aandrijvende
verbinding gevormd is tussen het magazijn U50 en de slede 6h3, komt het
magazijn U50 in aanraking met de hefboom 633, die de schakelaar 631 bedient.
De schakelaar 631 is verbonden met een solenoide-afsluiter (niet weergegeven), die druklucht levert aan de cilinder 660. Bediening van de schakelaar 631 heeft tot gevolg dat druklucht geleverd wordt aan de cilinder
£60. De zuigerstang 661 wordt naar buiten geschoven, waardoor de slede 6U3
en het magazijn U50 naar een geheel ingeschoven positie bewogen wordt.
Zoals weergegeven in figuur 27 wordt een onder veerng staande palpen hQ1 gedragen door een holle staaf 617 voer het
..•.•;.-*
V:u. 'i<r
hjO
Let K&gazi jr» '«50 voor
•
f o n ^grendelen, als het magazijn h'/j geschoven wordt in het
"ilmaanvoermechanisme 500. Een van sleuven voorziene console U92 binnen de
ijwand o0l komt in aanraking met de magazijndekselstaaf ^59a. Wanneer
.2t mugazijn U50 naar rechts wordt bewogen naar zijn vooruitgeschoven
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petitie (zoals weergegeven in figuur 21), heeft de aanraking tussen de
console 1+92 er. de staaf l+59a tot gevolg dat het magazijndeksel 1+59 open
f-J -ici W 8

Zoals weergegeven in de figuren 26 en 28 is een
paar sleuven 680, 681 gevormd in de zijwand 602 naast de einden van de kanalen b'\ 3, r. De zijwand 602 draagt een paar schakelaars 682, 683. De
schakelaars 682, 683 bezitten bedieningshefbomen 6dk, 685, die zich uitstrekken dcor de sleuven 680, 681. Wanneer de magazijnen U00, 1+50 hun geheel
ingeschoven positie bereiken, komen de magazijnen 1+00, 1+50 in aanraking
r.:et de hefbomen 684, 685, waardoor de schakelaars 682, 683 bediend worden.
De schakelaars 682, 683 zijn elektrisch in serie geschakeld en dienen om het
vooruit bewegen en terugtrekken van de magazijnen UOOs 1+50 binnen het aanvoermechanisme 500 te verhinderen, zoals beschreven zal worden, behalve
wanneer heide filnmagazijnen '+00, 1+50 in hun geheel ingeschoven positie zijn.
Het uitwerpen van de magazijnen 1+00, 1+50 geschiedt
door hsft indrukken van de knoppen 320, 321 om de schakelaars 322, 323,
figuur 9, te bedienen. De schakelaars 322, 323 zijn elektrisch verbonden
r.et soleneide-afsluiters (niet weergegeven), die druklucht leveren aan de
cilinders 3^0, 650, 660. Het indrukken van de knoppen 320, 321 zal tot
gevolg hebben dat de zuigerstangen 312, 651, 661 terugtrekken, waardoor de
leur 3Cl- ^ecpeni wordt en de magazijnen 1+00, 1+50 uitgeworpen worden.
3.' Vooruitschuiven van de magazijnen.
Gedurende het inschuiven van het magazijn 1+00 voor
onbelichte filni in het kanaal 6133 komt de zich in zijdelingse richting
uitstrekkende opening 1+32 in de console 1+31 van het magazijn 1+00 in aanraking met een deksel openende eenheid 690. Zoals weergegeven in de
figuren 22 er. 23 omvat de eenheid 690 een dubbelwerkende pneumatische cilinder
cf-l. Een consolestelsel 692 draagt zwenkbaar het bovenste linker einde
'gezien. in figuur 22) van de cilinder 691 , die kan bewegen rond een as 693.
Eer. stcpcrgruxn 695 is gemonteerd op een van de dwarsorganen 603 in een
poe it ie or.der het huis van de cilinder 691. Een schroefveer 69I+ is aangebracht
rond hot nu:~ var, de cilinder 691 en drukt de cilinder in de klokrichting
rcr.d fl'_ ::: ;'"3 naar een positie, waarin het cilinderhuis in aanraking is

rt^.r.g

De cilinder 691 bezit een uitschuifbare zuigerEer. console 697 is gemonteerd op het einde van de stang 696.
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Een gepunte, zich zijdelings uitstrekkende pen 698 is gemonteerd op de
console 697. Gedurende het inschuiven van het magazijn kOQ in het kanaal
£'3, komt de pen 696 terecht in de in de dekselconsole 4-31 gevormde opening
432.
Zoals weergegeven in figuur 22 is een console 699
gemonteerd op het huis van de cilinder 691• Een paar schakelaars 701, 702
is gemonteerd op de console 699. 3e schakelaars 701, 702 bezitten bedienings
piunjers, die selectief in aanraking komen met de console 697, wanneer de
zuigerstang 696 naar buiten en naar binnen geschoven wordt. De schakelaars
^Cl, 7C2 produceren variaties in elektrische outputsignalen, die indicatief
zijr. voor het feit of het deksel klQ van het magazijn Uoo gesloten c.f
over, £.3 •
Voordat een plaat onbelichte film uit het magazijn
^•00 gevoerd kan worden moet het deksel ^10 van het magazijn ontgrendeld
en geopend worden. De ontgrendeling geschiedt door een paar bedieningsaren
in aaitraking te bewegen met de achterste einden van de ontgrendelorganen
b2o, waardoor de organen h2Q naar voren bewegen en het deksel M o ontgrendelen op de manier, die beschreven is in het gedeelte VIII van de beschrijving.
Zoals weergegeven in de figuren 2h en 27 zijn de
bedieningsarraen, die deze ontgrendelende functie vervullen, aangeduid dcor
•U' rrt't'ft'ntifa 71r'. 711.

nvmen 710, 711 ?,ijn wnkhnar fr^monteerd op

'ie sijpiaisn C»01, 692 om te kunnen roteren rond een gemeenschappelijke aa
712. Een paar verbindingen 71^, 715 bezitten elk een eindgedeelte, dat
zwenkbaar verbonden is met de armen 710, 711. De andere eindgedeelten van
de verbindingen 71^, 715 zijn zwenkbaar verbonden met een sledestaaf 717.
De sledestaaf 717 strekt zich in zijdelingse richting uit tussen de zijplaten 6oi, 602 en draagt een paar bussen 718,
T19« In de bussen zijn schuifbaar de leistaven 621 gelegerd, waarop de sledestaaf 717 voer beweging langs de leistaven gemonteerd is.
Een aubbelverkende pneumatische cilinder 720 wordt
on do s leder? t?i*f 717 langs do .Vnstav*- 621 te bev^/en.
v'ilindor 720 wordt gedragen door een der dwarsbalken 603 en bezit een uitschuifbare zuigerstang 721. Het uitstekende einde van de zuigerstang 721
is bevestigd aan de sledestaaf 717.
Wanneer de sledestaaf 717 bewogen wordt langs de lei-
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staven 621 doer het uitschuiven en intrekken van de zuiger statig 721, zwenken
de verbindingen 710, 715 de hefbomen 710, 711 rond de as 712. Het uitschuiven van de zuigerstang 721 naar de in de figuren 20, 27 weergegeven
positie zwenkt de amen 710, 711 in aanraking met de magazijnontgrendelorganen 023, waardoor het magazijndeksel 0lO naar voren beweegt naar een
ontgrendelde positie. Terwijl het deksel Ol0 in de ontgrendelde positie is
wordt de cilinder 691 bekrachtigd om de zuigerstang 696 terug te trekken en
het magazijndeksel 010 te openen.
Zoals weergegeven in de figuren 26 en 27 worden de
voorwaartse en achterwaartse bewegingen van de zuigerstang 721, de sledestaaf 717 en de armen 710, 711 bewaakt door een paar limietschakelaars
730, 731 • De schakelaars 730, 731 worden respectievelijk gedragen door de
zijwanden 6c, 602 on in aanraking te komen met de armen 710, 711. Wanneer
de armen 7"0, 711 naar voren gezwenkt worden naar de in de figuren 20, 26
en 2" weergegeven posities, komt de arm 711 in aanraking met de schakelaar
"3' en"bedient deze. Vanneer de armen 710, 711 achterwaarts gezwenkt
verder., komt de arm 710 in aanraking met de schakelaar 730 en bëöient deze.
De schakelaar 731 is verbonden met een solenoide.fsluiter (niet weergegeven), die druklucht levert aan de cilinder 691.
•'anneer de armen 710, 711 gezwenkt zijn om het nagazijndeksel 010 te ontgrendelen, wordt de schakelaar 731 bediend, waardoor druklucht geleverd
•:ordt aar; de cilinder 691'om de zuigerstang 696 terug te trekken en het
iekoel 4iQ te openen.

Wanneer het deksel Oio geopend is door het terugtrekken van de zuigerstang 696, wordt de schakelaar 702 bediend. De schatelaar "02 is verbonden met een niet weergegeven solenoide-afsluiter, die
Lruklucht levert aan de cilinder 625. Wanneer de schakelaar 702 bediend
wordt lucht geleverd aan de slede 625 waardoor de zuigerstang 626 naar
•ui ter. schuift, riet naar buiten schuiven van de zuiger stang 626 beweegt
e bolle staaf Cl7 en de nagazijnen OOO, 05O naar voren naar de in ononderrob.on lijnen Ir: figuur 21 weergegeven positie.
ZouIj weergegeven in de,figuren 23 en 20 bewaken een
.
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7O1 de positionering van de magazijnen OOO, 1*50.

;

Y '1 v/wlon gedragon door «rcr 1 eo/i&oie 70/'. i)<? console
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bevestigd aar. de zijwand 602. De schakelaars 70O, 701 bezitten bedienings«fbrmen

, 7'»5. Een indicator staaf 7O3 is vrij dragend bevestigd aan de
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holle staaf 6IJ. Een paar ncksehijven lb6, jkj is "bevestigd aan de indicatorstaaf 7'+3. Wanneer de zuigerstang 626 teruggetrokken wordt, kont de nokschijf ihS in aanraking met de hefboom jbh, die de schakelaar 7^0 bedient.
Wanneer de zuigerstang 626 naar buiten geschoven wordt, komt de nokschijf
7'iT in aanraking met de hefboom 7^5, die de schakelaar 7^1 bedient vanneer
de magazijnen Uoo, U50 naar voren bewogen zijn naar de in figuur 21 weergegeven
positie en de schakelaar 7^1 bediend is, kan de aanvoer van een film uit het
magazijn voor onbelichte film beginnen.
Als het magazijn hOO voor onbelichte film naar voren bewogen wordt naar de in figuur 21 weergegeven positie, komt een paar pinnen
in de in de consoles 1*37 gevormde sleuven. In figuur 23 zijn de pennen, die
in aangrijping komen met de sleuven 438, aangeduid door de referentie 751.
De pennen 751 ziji^emonteerd op onderste eindgedeelten van
een paar armen 752. De armen 752 worden schuifbaar gedragen door geleidingen
(niet weergegeven) om vertikaal te kunnen bewegen langs de binnenste oppervlakke:? van de zijplaten 601, 602. De bovenste einden van de armen 752
1
dragen naar binnen stekende lippen 753.
Een paar L-vornige hefbomen 75^ is zwenkbaar gemonteerd op
een der dwarsbalken 603 om te kunnen zwenken rond assen 755- Een been var.
elke hefboom 75^ is zwenkbaar verbonden met de lippen 753. De andere bener.
van de hefbomen 75b sijn zwenkbaar verbonden meteen paar zuigerstangen 756,
>
i jt i.
Een paar dubbelwerkende pneumatische cilinders 760 (waarvan er slechts één in figuur 23 te zien is) is bevestigd aan de tegengestelde
der
zijden van één/dwarsbalken 603. De zuigerstangen 756, 757 worden uitschuifbaar gedragen door een respectieve cilinder j6o. Wanneer de cilinder 760
gelijktijdig bekrachtigd worden om de zuigerstangen 756, 757 naar buiten
te schuiven, zwenken de hefbomen 75b waardoor de armen 752 de pennen 75'
Als de pennen 751 door de cilinder 760 opgeheven worden,
heffen de pannen 751 de consoles 1*37 en de draagplaat 1+35 os de in het magazijn '-C0 senvezige bovenste onbelichte filmplaat in aanraking te brengen
-et d'i hcofdaanvoerrol 502, zoals weergegeven in figuur 21.
-,:'.-:lv.iter (niet weergegeven), die druklucht levert aan de cilinders 760.
• anncer de schakelaar 731 bediend wordt door de arm 711, wordt druklucht
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om de zuigerstangen 756, 757 naar buiten te
cchuiven en de draagplaat ^35 te heffen teneinde een filmplaat in aanraking
te brengen met de hoofdaanvoerrol 502 om bewogen te worden tussen de hoofd-

geleverd, aan de cilinder 760

aanvoerrol 502 en de poortstaaf 501.

5

XII. Het aanvoerrollensysteem. 800.
Zoals weergegeven in de figuren 2h en 29 is de poortstaaf
501 een stijve stalen staaf, die zich zijdelings uitstrekt tussen en bevestigd
is aan dezijplaten 601, 602. Tegengestelde einden van de poortstaaf 501
strekken zich uit door niet weergegeven openingen in de zijwanden 601 , 602.
'j j Eer. uitsparing 770 is gevormd in het centrale gebied van de poortstaaf 501.
Twee paren opwaarts gerichte gaten 771 zijn gevormd in de poortstaaf 501.
Zen paar twee-benige jukken 772 wordt gedragen door de poortstaaf 501,
waarbij de jukbenen zich uitstrekken in de gaten 771. Een paar rollen 773
wordt roteerbaar gedragen door de jukken 772. Twee paren schroefveren jjb
15 die aangebracht zijn in de bodera van de gaten 771, zijn in aanraking met de
benen var. de jukken 772 en drukken de rollen in aa.nraking met .de hoofdaanvoerrol 502,

weergegeven in figuur 29 bezit de hoofdaanvoerrol 502
ee:i centraal gebied 780 met 'betrekkelijk grote diameter, dat gedragen wordt
dcor een as 781. De as 781 is gelegerd in een paar door de zijplaten 601 ,
602 gedragen legers 782» Een timingsnaarschijf 783 is gespied op één eindZoals
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gedeelte van de as 781. *
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Een groef 785 is gevormd in het centrale gebied 780. De
licht-uitzendende diode 530 wordt gedragen door de poortstaaf 501 in een
positie tegenover de groef 785. Wanneer geen filmplaat aanwezig is tussen
de poortstaaf 501 en de hoofdaanvoerrol 502, treedt door de diode 530
uitgezonden licht in de groef 785 en een onvoldoende hoeveelheid van het
licht wcrdt naar do diode 530 gereflecteerd om de diode te sturen. Wanneer
een filmplaat aanwezig is tussen de poortstaaf 501 en de hoofdaanvoerrol
502, wordt door de diode 530 uitgezonden licht door de film gereflecteerd
naar een lichtgevoelig gedeelte'van de diode 530, waardoor de diode gent'iurd vordt er: een variatie produceert dn een elektrisch signaal, hetgeen
de aanwezigheid van de filmplaat aanduidt.
De diode 530 is elektrisch verbonden met de niet weergegeven
solenoide-afsluiter, die druklucht levert aan de cilinder 760. Wanneer de
li?ie 530 gestuurd wordt door de aanvoer van een filmplaat tussen de poort-
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staaf 501 en de ho ofdaanvoerro1 502, verden de cilinders 760 bekrachtigd
cm de- zuigerstangen 75-5, 757 terug te trekken, waardoor de filmdraagplaat
••35 naar beneden bewogen wordt om te verzekeren dat geen volgende onbelichte
filmplaten uit het magazijn kOO gevoerd worden.
In figuur 30 is de constructie van de verscheidene rollen,
die werkzaam zijn om een filmplaat langs de weg 503 te voeren, weergegeven.
De rol 50U omvat een cilindrisch buisvormig huis 8öh, waarvan de tegengesteld
einden gedragen worden door naven 805, 806. De omtrek van de naaf 805
bezit een integraal gevormde tandring 807. De naven 806, 805 zijn bevestigd
aan een as 808. In een paar door de zijwanden 601, 602 gedragen legers 809
is de as 808 gelegerd. Een timingsnaarschijf 810 is gespied op de as o07
cm de rc-1 50^ aan te drijven.
De rollen 507 en 508 hebben een identieke constructie. De
rol 507 (figuur 30) omvat een cilindrisch buisvormig huis 8lU, waarvar. de
tegengestelde einden gedragen worden door naven 815, 816. De omtrek van de
naaf Si? basit een integraal gevormde tandring 817. De naven 815, 816
zijn bevestigd aan een as 818. In een paar door de zijplaten 601,^602 gedragen bussen 819 is de as 818 gelegerd. De tanden 817 zijn in aangrijping
met de tanden Ö07 op de naaf 805. 3eide rollen 507, 508 worden op deze
manier vanaf de rol 50U aangedreven.
De rol 505 is gevormd van drie cilindrische rolsegmenten
820, die op een as 821 gespied zijn. In een paar door de zijwanden 601, 602
gedragen legers 822 is de as 821 gelegerd. Een tandwiel 823 en een timingsnaarschijf Q2k zijn op de as 821 gespied.
De rollen 509, 519 hebben een identieke constructie. Zoals
weergegeven in figuur 30 is de rol 519 gevormd van drie op een as 825
bevestigde rolstelsels. Deze rolstelsels omvatten elk een buisvormig huis
£26, waarvan de tegengestelde einden gedragen worden door een paar naven
S2T.
der naven 827 op elk rolstelsel is gespied op de as 825. In een
door de zijwanden ('01, 602 gedragen bussen 828 is de as 825 gelegerd.
Uudwiel l'Afj ir. gespied op de as 825. De tanden van het tandwiel '#rJ
i-Jr. in a^nrrijping met het tandwiel 823..Beide rollen 509, 519 worden op
'i'; rolrj%'i&K/^IreVfJft,

rol 506 omvat een buisvormig huis 830, Een paar naven
31, £32 dragen de tegengestelde einden van het huis 830. De omtrek van de
831 bezit een integraal gevormde tandring 833. De naven 831, 832
De
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worden gedragen door een as 83^. In een paar door de zijwanden 601 , 602
gedragen legers 835 is de as 83^ gelegerd.
Een leitandwiel 836 wordt gedragen door een asstomp 837 in een positie tussen de rollen 505, 506. De tanden Tan het tandwiel 836 zijn
in aar.grijping met de tandwielen 823, 833. De asstomp 837 wordt gedragen
door de zijwand 602 „ Door deze inrichting wordt de rol 506 aangedreven
vanaf de rol 505•
De rollen 510, 511 hebben dezelfde constructie als de
rollen 507, 508 en zullen niet verder beschreven worden, De rollen 510, 511
worden vanaf de rol 506 aangedreven.
De bovenste klemrollen 512 worden gedragen door een paar
asstenpen &h0. Te asstompen 8bö zijn bevestigd aan de zijplaten 601, 602.
De rollen 512, omvatten elk een buisvormig buitenste huis 8^1. Een paar
naven 5^2 is bevestigd aan de asstomp 840 en dragen de tegengestelde einden
van het huis 8^1. De omtrek van êën der naven 8*42 bezit een integraal
gevormde tandring 8^3.
Een leitandwiel 8H5 wordt gedragen door een asstomp 8^6 in
een positie tussen ds rollen 506, 512. Het tandwiel 8U5 bezit een getande
omtrek in aangrijping met de tandwielen 833, 8^3. De asstomp 8^-6 is bevestigd aan de zijplaat 602. Door deze inrichting wordt de linker klemrol 512
(gezien in figuur 30) aangedreven vanaf de rol 506,
De onderste klemrol 513 omvat een buisvormig huis 850.
Een paar naven 851 draagt de tegengestelde einden van het huis 850. Elke
naaf 851 bezit een getande omtreksring 852 in aangrijping met de getande
omtrekken 8U3 van de naven 8^2. De naven 851 worden gedragen door een as 853.
Een paar bussen 85^ wordt gedragen in sleuven 860, die
gevormd zijn in de platen 601 , 602. In de bussen 85^ is de as 853 gelegerd.
Ie bussen 85k zijn voorzien van ondiepe omtreksgroeven 861 en van gedeelten
£65 net kleinere diameter. Een paar veren (niet weergegeven) bevindt zich
in de groeven 861 en zij drukken de onderste klemrol 513 naar boven naar
oer. positie, waarin de bussen 85^ in aanraking zijn met de bovenste einden
var.
sleuven 86c.
De aangrijping tussen het linker bovenste klemroltandwiel
v-3 'gezien in figuur 30) en het onderste klemroltandwiel 852 is werkzaam
cm de onderste klemrol 513 aan. te drijven. De aangrijping tussen het rechter
'.-.-"r.wto lemroltandwiel 8^3 en het onderste klemroltandwiel 852 is werk-
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" o m de rechter "bovenste klemrol 512 aan te drijven.
Zoals weergegeven in figuur 26 vordt een dubbelwerkende
rnc-umatische cilinder "binnen de zijplaat 602 gedragen. De cilinder 870 be' e o n uitachuifbare "uigerotang 871» die een console 872 draagt. Een
as G73 strekt zich zijdelings uit tussen de zijplaten 601, 602 en is gelegerd in legers (niet weergegeven), die gedragen worden door de zijplaten
6oi, 602.

Een L-vormige hefboom 37^ wordt gedragen door êén eindgedeel
van de as 873. Een been van de L-vormige hefboom Qjh is zwenkbaar verbonden
r.:et de console 372 door een pen 875» Het andere been van de hefboom 87^
is zwenkbaar verbonden met een verbinding 876 door een pen 677. De verbindir
076 is zwenkbaar verbonden net een bedieningsarm 877 door een pen 878. De
hefboom 877 is bij 879 var. een sleuf voorzien voor het ontvangen van het
eindgedeelte van êén der asstompen 8^0. De hefboom 877 is bij 880 ook van ee
sleuf voorzien voor het ontvangen van het gedeelte 865 met kleinere diameter *'an één der bussen 85^. Een naar achteren stekende lip 881 is integraal net de hefboom 877 gevormd.
' 1
Zoals weergegeven in figuur 22 wordt een soortgelijke
inrichting van een bedieningsarm 877, een verbinding 876, en een hefboom
£7^ gebruikt bij de andere zijde van het filmaanvoermechanisme 500 naast de
aijplaat 601. Wanneer de as 873 geroteerd wordt, worden de bedieningsarmen
877 gezamenlijk omhoog en*omlaag bewogen. Het heffen van de armen 877
geschiedt door het uitschuiven van de zuigerstang 871. Het naar beneden
bewegen van de bedieningsarm 877 geschiedt door het terugtrekken van de
zuigerstang 871.
De bedieningsarmen 877 vervullen dubbele functies. Wanneer
ie armen 877 in hun geheel gedaalde positie zijn, komen de sleuven 880 in
üsraking net de gedeelten 865 met kleinere diameter van de bussen 85!+ en
ïij bewegen de onderste aanvoerrol 513 naar een positie, waarin de bussen
in aanraking zijn met de onderzijden van de sleuven 860. Wanneer de armen
•77 in eer. positie tussen hun bovenste en onderste posities zijn, zijn de
snateren stekende lippen 881 in aanraking met de lippen 202a (figuur 5),
-i- severed zijn op de rugplaat 202 van het vacuum-evacueerbare stelsel,
'v.r.vjor de L -1 i eni r,g r, arr.ori !'/f( in hun
oahw/ bewoon po;; [tl': 7,'s.jn,
ijr. de naar achteren stekende lippen 881 werkzaam om de lippen 202a te
•'••"fe-n te.ioir.de het vacuum-evacueerbare stelsel 200 te openen om een film-
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plaat toe te laten of af te voeren.
Zoals weergegeven in figuur 26 wordt een omkeerbare aandrijfmotor 900 gebruikt voor het omkeerbaar aandrijven van de verscheidene beschreven aanvoerrollen. De motor 900 bezit een outputas 901, die een timing-,
snaarschijf 902 draagt. Een timingsnaar 903 is geslagen rond de snaarschijf
902. Vanaf de schijf 902 is de snaar 903 geslagen rond een leischijf 900,
die gedragen wordt door de zijplaat 602, en rond de timingsnaarschijven
783 5 o10 en 82h. Door deze inrichting is de motor 900 werkzaam, om gelijktijdig de aanvoerrollen 502, 50O, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 519,
en de klenrollen 512, 513 aan te drijven.
Zoals weergegeven in figuur 26 zijn de leistaven 515, 516
gewelfde metalen platen, die respectievelijk geplaatst zijn tussen de rollen
507, 508 eri 510, 511. De gewelfde leistaven 515, 516 strekken zich zijdelings
uit tussen de zijplaten 601, 602 en zijn met de tegengestelde einden bevestigd aan de zijplaten 601, 602,
Zoals weergegeven in de figuren 22 en 26 is de leistaaf
1*

1

520 een gewelfde metalen plaat, die langs zijn onderzijde gedragen wordtdoor een as 920. De as 920 strekt zich zijdelings uit tussen de zijplaten
601, 602 en zijn tegengestelde einden zijn gelegerd in de zijplaten 601,
602. Een hefboom 921 is bevestigd aan het einde van de as 920 naast de zijplaat 601.

Zoals weergegeven in figuur 22 wordt een dubbelwerkende
pneumatische cilinder 925 gebruikt voor het doen zwenken van de hefboom 921.
De cilinder 925 bezit een huis, waarvan het bovenste eindgedeelte zwenkbaar
bevestigd is aan de zijplaat 601 door een pen 926. De cilinder 925 bezit
een uitschuifbare zuigerstang 927. De zuigerstang 927 draagt een console
923, Een pen 929 verbindt de console 928 zwenkbaar met de hefboom 921.
Wanneer de zuigerstang 927 uitgeschoven wordt zwenkt de
hefboom 921 de leistaaf 520 naar de in streeplijnen in figuur 21 weergegeven
positie om een filmplaat te geleiden, die beweegt langs de weg 518 vanaf het
gebied van de rol 509 naar de naburige rol 519 om gevoerd te worden tussen
de rol 519 en de rol 505. Wanneer de zuigerstang 927 teruggetrokken wordt
(zoals weergegeven in figuur 22), wordt de leistaaf 520 opwaarts gezwenkt
naar een positie, waarin hij de aanvoer van film langs de weg 503 niet zal
hinderen.
De aanvoer van een filmplaat uit het magazijn Ooo voor
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onbelichte film langs de weg 5 0 3 begint pas als de zuigerstang 927 v a n de
cilinder 925 teruggetrokken is on de leistaaf 520 naar zijn opwaartse
niet-hinderende positie te zwenken, en als de zuigerstang 871 van de cilinder 870 uitgeschoven is om de onderste klemrol 513 te heffen en om het
vacuum-evacueerbare stelsel 200 te openen.

Als de filmplaat, die.uit het magazijn UOO voor onbelichte
film gevoerd wordt, het magazijn 1+00 verlaat en tussen de poortstaaf 501
en de aanvoerrol 502 tevoorschijn komt, produceert de door de poortstaaf
501 gedragen diode 530 een signaal. Dit signaal wordt zoals hierna beschreven
zal worden, gebruikt om een terugtrekking en sluiting van de magazijnen
UOO, k5Q tot stand te brengen.
Als de film die naar het vacuum-evacueerbare stelsel 200
gevoerd wordt, de licht-uitzendende diode 532 (figuur 21) passeert, produceert
deze diode een variatie in een elektrisch signaal, waardoor een solenoideafsluiter (niet weergegeven) bekrachtigd wordt, die druklucht levert aan de
. pneumatische cilinder 870 (figuur: 26). De zuigerstang 671 van de cilinder
870 trekt zich dan terug, en doet de amen 877 dalen, om het vac uum- evac u erb ar e
stelsel 200 te sluiten en om de onderste klemrol 513 neerwaarts te bewegen
naar een positie, waarin de lip 201a van de filmplaat 201 wordt losgelaten
door de klemrollen 512, 513. Wanneer de klemrollen 512, 513 hun greep op de
filmplaat 201 loslaten, kan het vacuum-evacueerbare stelsel 200 bewogen
worden naar een belichtingsstation om de filmplaat 201 te belichten, zoals
beschreven is.
XIII. De aanvoer van een belichte filmplaat.
Wanneer de filmplaat 201 belicht is voert het vacuumevacueerbare stelsel 200 de filmplaat 201 terug naar een positie, waarin
de lip 201a van de filmplaat tussen de van elkaar gescheiden klemrollen 512,
513 steekt. Wanneer de licht-uitzendende diode 533 de terugkeer van de lip201a waarneemt, wordt een signaal geproduceerd dat gebruikt wordt om de
uitvoering van verscheidene handelingen te starten.
Een van de door het belichte filmaanvoersignaal gestarte
handelingen is het uitschuiven van de Kuigerstsng 8TJ om fc h M l m i m c f ^ m m
877 te heffen. Als de armen 877 geheven worden komt de onderste klemrol
513 in aanraking met de lip 201a van de belichte filmplaat 201, en het
vacuum-evacueerbare stelsel 200 wordt geopend. Wanneer het stelsel 200
open is wordt de motor 900 bekrachtigd om de verscheidene aanvoerrollen aan
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te drijven teneinde de filnplaat 201 langs de weg 518 te bewegen.
Een andere door dit signaal gestarte handeling is h e t
uitschuiven van de zuigerstang 927 oia de leistaaf 520 te zwenken naar zijn "
neerwaartse positie, zoals in streeplijnen weergegeven in figuur 21.
Nog een andere door dit signaal gestarte handeling is het
vooruitschuiven van de magazijnen h00, 450. Dezelfde reeks handelingen als
hierboven beschreven wordt gevolgd gedurende het vooruitschuiven van de
magazijnen. De deksels van beide magazijnen bOO, kjO worden geopend en de
magazijnen 1*00, 1+50 worden bewogen naar de in ononderbroken lijnen in figuur
21 weergegeven posities.
Bij de beschrijving van het mechanisme 600 voor het ontgrendelen, openen en vooruitschuiven van het magazijn werd vermeld, dat d e
cilinder 625 en 720 werkzaam zijn om respectievelijk de staven 617, 717
te bewegen langs de leistaven 621 teneinde een deel van de reeks handelingen
voor het ontgrendelen, openen en vooruitschuiven van het magazijn uit te
voeren."De beweging van de stavan 617, 717 is ook verantwoordelijk voor
het uitvoeren van andere handelingen gedurende de aanvoer van filmplaten
langs de wegen 503, 518, en deze verdere functies zullen nu beschreven
worden.
Zoals weergegeven in figuren
2k en 27 draagt de staaf 717
een paar haken 950. Wanneer ae staaf 717 naar rechts beweegt, zoals weer-,
gegeven in deze figuren, strekken deze haken' 950 zich uit naar een positie
voor de aanvoerrol 505» Het doel van de haken 950 is het veroorzaken van een
positieve aanvoer van de achterrand van een belichte filmplaat in het
magazijn 1*50 voor belichte film. Als een deel van de reeks handelingen voor
het vooruitschuiven van het magazijn, die plaatsvindt voordat een belichte
filmplaat uit het vacuum-evacueerbare stelsel 200 gevoerd wordt, worden
dus de haken 950 door de naar rechts gerichte beweging van de staaf 717
uitgestrekt.
De haken 950 blijven uitgestrekt totdat de achterrand van
een belichte filmplaat, die in het magazijn 1*50 gevoerd wordt, de diode
33!l passeert, De diode 531* signaleert dan. aan de cilinder 720 om de haken
950 teriv: -e trekken teneinde de achterrand van de film in het magazijn
'>':

tr

XIV• Het terugtrekken van de magazijnen.
Zoals verklaard is worden de magazijnen 1*00, 1*50 terugge-
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trokken, nadat een onbelichte filmplaat uit het magazijn Ooo voor onbelichte
film gevoerd is, en nadat een belichte filmplaat in het magazijn 450 voor
belichte film gevoerd is. Het terugtrekken van de magazijnen geschiedt
door de cilinder 625, die de staaf 617 naar links in figuur 2k beweegt.
3ij het begin van deze terugtrekkende beweging is een in
het algemeen met de referentie 975 in figuur 2k aangeduid mechanisme werkzaam om te verzekeren, dat alle onbelichte filmplaten in het magazijn hOO
op de juiste wijze gepositioneerd zijn teneinde het sluiten van het magazijndeksel Ó10 mogelijk te maken.
Zoals weergegeven in de figuren 2k en 27 omvat het
mechanisme 975 een staaf 976, die zich zijdelings uitstrekt tussen de zijplaten 601, 602. Een paar bussen 977 > 978 wordt gedragen door tegengestelde
eindgedeelten van de staaf 97Ó. In de bussen 977, 978 zijn schuifbaar
gelegerd de leistaven 621 teneinde de staaf 976 in zijn beweging langs de
leistaven. 621 te dragen. Een paar door de leistaven 621 gedragen schroefveren .979 is in aanraking met de bussen 977, 978 en zij^drukken de staaf
976 naar rechts naar een positie, waarin de bussen 911, 978 in aanraking zijn
met de consoles 622.
Een zich opwaarts uitstrekkende vinger 980 wordt gedragen
door het centrale gedeelte van de staaf 976. De vinger 980 steekt in de
uitsparing 770 van de poortstaaf (figuur 29). Wanneer het magazijn kOO voor
onbelichte film in zijn v,ooruit geschoven positie is, zoals weergegeven in
ononderbroken lijnen in figuur 21, stuiten de onbelichte filmplaten in het
•magazijn OOO tegen zowel de poortstaaf 501 als tegen de vinger 980.
De staaf 61J draagt een arm 985- Een haak-vormig grendelorgaan 986 wordt zwenkbaar gedragen door de arm 985 en kan bewegen rond een
vertikale as 987. Een stoporgaan 988 is gevormd op het grendelorgaan 986.
Een torsieveer 989 drukt het grendelorgaan in de klokrichting in figuur 2h
naar een positie, waarin het stoporgaan 988 in aanraking is met de zijkant
van de arm 985- Een klink 990 wordt gedragen door de staaf 976. Wanneer de
staaf 617 naar rechts beweegt om de magazijnen 400, 0-50 vooruit te schuiven
komt het haakvormige grendelorgaan 986 in aanraking met en haakt zich rond
t

kl;fik

990.

Wanneer ütr magazijnen hO'ó, kyO zich terug beginnen ie
trekken trekt de naar links gerichte beweging van de staaf 617 de staaf
976 naar links langs de leistaaf 621. Als de staaf 976 naar links beweegt

38

. kont de vinger 980 in aanraking met de voorranden van de in het magazijn
UOO gepositioneerde onbelichte filmplaten en verzekert, dat zij met het
nagazijn UOO naar links bewegen.
De naar links gerichte beweging van de staaf 976 wordt be- :
eindige voordat de magazijnen UOO, U50 volledig teruggetrokken zijn. Een
trekker 995 wordt gedragen door êên der dwarsbalken 603. De trekker 995
is zo geplaatst dat hij in aanraking kan komen met een op het grendelorgaan
966 gevormd uitsteeksel 996. Wanneer de trekker 995 in aanraking komt met
het uitsteeksel 996 zal een voortgezette naar links gerichte beweging van
de staaf 617 tot gevolg hebben, dat het grendelorgaan 986 tegen de klokrichting zwenkt, waardoor de klink 990 wordt losgelaten. De staaf 976 keert
dan terug naar zijn uitgestrekte positie onder invloed van de veer 979«
De magazijnterugtrekking gedurende de aanvoer van een onbelichte filmplaat langs de weg 503 wordt gestart, wanneer de achterrand van
de filmplaat de diode 530 passeert. Magazijnterugtrekking na. aanvoer van
eer"belichte filmplaat in het magazijn U50 wordt gestart, wanneer de arm 710
die bediend wordt door de cilinder 720 (figuur 2k), in aanraking komt 'met
de schakelaar 730 en deze bedient.,
XV.Filmidentificatiesysteem 1000.
Zoals weergegeven in figuur 31 wordt een in het algemeen met
de referentie 1000 aangeduid filmidentificatiesysteem gebruikt voor het
vormen van een identificatiebeeld op de'lip 201a van een in het vacuumevacueerbare stelsel 200 gedragen filmplaat.
Het identificatiesysteem omvat een dekplaat 1001 bovenop
het bovenste huis 270, zoals weergegeven in de figuren 1, 11 en 31.' De dekplaat 1001 vormt een kanaal 1003 voor het ontvangen van een beeld-dragende
indiciakaart 102.

.

Een opening 100U is gevormd door het bovenste huis 270 .
onder de dekplaat 1001. Een op de onderzijde van de kaart 1002 gevormd
identificatiebeeld is zichtbaar binnen het huis 270 door de opening 100U,
Een lichtbron 1005 is aangebracht binnen het bovenste
huis 270. Licht uit de bron 1050 ligt het op de kaart 1002 gevormde beeld,
hen schakelaar (niet weergegeven) wordt gebruikt voor het bekrachtigen van .
de lichtbron 1005 gedurende een korte bepaalde tijdperiode nadat een filmplaat 201 in het stelsel 200 gevoerd is en nadat het stelsel 200 gesloten

39
Een paar spiegels. 1006, 1007 wordt gedragen door het filmaanvoermeehani sme 500. Een lens 1008 is geplaatst tussen de spiegels 1006,
T007. Het optische systeem van de spiegels 1006, 1007 en de lens 1008 is
werkzaam om een beeld van de kaart 1002 te vormen op de filmlip 201a,
wanneer de lichtbron 1005 bekrachtigd is.
Zoals duidelijk zal zijn verschaft het filmidentificatiesysteem 1000 een eenvoudig middel voor het identificeren van filmplaten door
een beeld van de.naam van een patient of andere identificatiegegevens op
de filmplaten te projecteren.
C o n c 1 u s i_e s
1. In een röntgenapparaat van het type, dat een steuninrichting omvat die een oppervlak begrenst voor het ontvangen en positioneren
van delen van een patiënt voor een straling fotografische procedure, een
röntgenbronstelsel voor het zenden van röntgenstralen langs een bundelweg
door op het oppervlak gepositioneerde delen van de patient, een rontgenspotfilmstelsel voor het ontvangen van röntgenstralen, die langs de bundelweg gaan
na door deze delen van de patient te zijn gegaan, en een constructie voor
het steunen van een der stelsels aan êên zijde van het oppervlak, en voor
het steunen van het andere stelsel aan de andere zijde van het oppervlak,
de verbetering, met het kenmerk, dat het spotfilmerstelsel een mechanisme
omvat, dat'een voedingsstation vormt, een rerzamelstation, een beweegbaar
stelsel voor het ontvangen'en vastklemmen van film, een aanvoerinrichting
voor het aanvoeren van onbelichte film uit het voorraadstation in het beweegbare
stelsel en voor het aanvoeren van belichte film uit het beweegbare stelsel
naar het verzamelstation, en een positioneringsinrichting voor het bewegen
van het beweegbare stelsel om in het beweegbare stelsel vastgeklemde film
te positioneren in elk van een aantal posities, waarbij gekozen delen van
deze vastgeklemde film in volgorde belicht worden door straling, die zich
langs de bundelweg voortplant.
2. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het
beweegbare stelsel een paar organen omvat, die beweegbaar zijn naar elkaar
toe en van elkaar vandaan om selectief daartussen gepositioneerde film
vast te klemmen, en een met het paar organen werkzaam verbonden vacuuminrichting teneinde gebruik te maken van de kracht van de omgevingsluchtdruk om de klemming van deze tussen de organen geplatste film tot stand
te brengen.
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3. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het .
beweegbare stelsel beweegbaar is tussen een laadpositie in lijn met de
voorraad- en verzamelstations, en een belichtingsstation, dat zich bevindt
aan één zijde van de voorraad- en verzamelstations, en waarbij de aanvoerinrichting werkzaam is om onbelichte film in het beweegbare stelsel te
voeren en belichte film uit het beweegbare stelsel terug te trekken, wanneer
het beweegbare stelsel in de laadpositie is.
k. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het
'

r

spotfilmerstelsel een huisconstructie omvat met een paar m Jet algemeen
L-vormige zijden, welk huis een kamer vormt met een in het algemeen L-vormige
dwarsdoorsnede met een eerste, betrekkelijk smal langwerpig gebied, dat
bij één einde in verbinding staat met een tweede, betrekkelijk breed gebied,
en waarbij het beweegbare stelsel gedragen wordt in het eerste gebied.
5. Apparaat volgens conclusie k, met het kenmerk, dat de
positioneringsinrichting werkzaam is om het beweegbare stelsel te bewegen
langs "een bewegingsweg tussen een laadpositie bij het tweede gebied en
het aantal posities binnen het eerste gebied.
6. Apparaat volgens conclusie k, met het kenmerk, dat
a) een der zijden tenminste een doorgaande opening bezit in
verbinding met het tweede gebied;
b) de huisconstructie een deurconstructie omvat voor het
selectief openen en sluit'en van deze opening;
c) een paar filmmagazijnen, waarbij er één een aantal
platen onbelichte film kan bevatten en het andere een aantal platen belichte
film kan bevatten, aanwezig zijn, welke magazijnen door de opening in het
tweede gebied gestoken kunnen worden, wanneer de deurconstructie open is;
en
d) de filmaanvoerinrichting werkzaam is om de magazijnen te
ontspannen als deze magazijnen door de opening zijn gestoken, om de magazijnen
te openen nadat de deurconstructie gesloten is, om een plaat onbelichte film
uit het filmmagazijn voor onbelichte film in het beweegbare stelsel te
voeren, terwijl het beweegbare stelsel in de laadpositie is,.om een plaat
belichte film uit het beweegbare stelsel naar het magazijn .voor belichte film
terug te voeren, terwijl het beweegbare stelsel in de laadpositie is,
en om de magazijnen te sluiten.
7. Apparaat volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat

k1
a) een paar openingen aanwezig is dooi* de ene iujde> voor
hst toelaten van afzonderlijke magazijnen tot het tweede gebied; en
b) de deurconstructie werkzaam is om elk der openingen te openen
en te sluiten.
5

8, Apparaat volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat vanneer
het beweegbare stelsel in de
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in een parallellej op afstand naast elkaar bevindende betrekking gepositioneerd zijn, waarbij het magazijn voor belichte film zich bevindt tussen
het magazijn voor onbelichte film en het beweegbare stelsel.
tO

9' Apparaat volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de
aanvoerinrichting drie roteerbare aanvoerrollen omvat, die rotatie-assen
bezitten welke zieh in parallelle vlakken uitstrekken, waarbij elke aanvoerrol geplaatst is aan een zijde van êên der magazijnen en het beweegbare
stelsel, waarbij de aanvoerrollen werkzaam zijn om delen te vormen van een
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eerste filmaanvoerweg voor het transporteren van een onbelichte filmplaat
uit he't magazijn voor onbelichtefilmnaar het beweegbare stelsel, en om
delen te vormen van een tweede filmaanvoerweg voor het transporteren van
een belichte filmplaat uit het beweegbare stelsel naar het magazijn voor
belichte film.

20

10. Apparaat volgens conclusie 9s gekenmerkt door een omkeerbaar aandrijfsysteem voor het doen roteren van de aanvoerrollen om de aanvoer
te veroorzaken van film fussen de magazijnen en het beweegbare stelsel, welk
aandrijfsysteem werkzaam is wanneer de aanvoerrollen in êên rotatierichting
worden aangedreven, om een onbelichte filmplaat uit het gebied van het
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magazijn voor onbelichte film te bewegen naar het gebied van het beweegbare
stelsel, en werkzaam is> wanneer de aanvoerrollen in de tegengestelde
rotatierichting worden aangedreven, om een belichte filmplaat te bewegen uit
het gebied van het beweegbare stelsel naar het gebied van het filmmagazijn
voor belichte film.
30

11. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
a) de filmaanvoerinrichting werkzaam is om de onbelichte film
te positioneren in het beweegbare stelsel, waarbij een marginale lip van
deze gepositioneerde film langs êên zijde van het beweegbare stelsel naar
buiten blijft steken; en
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b) het beweegbare stelsel v&rHam
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in in gesloten toestsM
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75 1 16 4 6

1*2

.film omsluit, maar de uitstekende marginale lip niet omsluit.
12, Apparaat"volgens conclusie 11, gekenmerkt door een
"beeldvormende inrichting, die een lichtbron omvat voor het belichten van een
identificatiebeeld op de uitstekende marginale lip, nadat het beweegbare
5
stelsel gesloten is.
13. Apparaat volgens conclusie 12, met hét kenmerk, dat de
beeldvormende inrichting een door de huisconstructie gedragen ontvanginrichting
omvat voor het ontvangen van een identificatietekendragend orgaan, en waarbij de beeldvormende inrichting nadat dit orgaan ontvangen is in de ontvang10 inrichting, werkzaam is ara een beeld van dit identificatieteken te vormen
op de filmlip.
11*. Apparaat volgens conclusie 1, gekenmerkt door een beeldvormende inrichting, die een lichtbron omvat voor het vormen van een identificatiebeeld op de blootliggende marginale lip van een in het beweeg15 bare stelsel gedragen filmplaat op een tijdstip, waarop het beweegbare
stelsel de gehele filmplaat, behalve de marginale lip/ omsluit in een lichtdichte omgeving.
• 1
15. Apparaat volgens conclusie lO, met het kenmerk, dat het
spotfilmerstelsel een ontvanginrichting omvat voor het ontvangen van een
20 identificatietekendragend orgaan, en waarbij de beeldvormende inrichting
nadat dit orgaan ontvangen is in de ontvanginrichting, werkzaam is om een
beeld van dit identificatieteken te vormen op de filmlip.
16. Apparaat volgens conclusie 1, gekenmerkt door een
stralinguitzendende en -waarnemende inrichting, die opgesteld is langs een •
25 bewegingsweg die door de onbelichte film gevolgd wordt bij zijn beweging
uit het voorraadstation naar het beweegbare stelsel, welke zendende en -waarnemende inrichting werkzaam is om straling te richten op de film in de buurt
van de zendende en waarnemende inrichting en voor het waarnemen van door
deze film gereflecteerde straling, waarbij deze geprojecteerde straling van
30 een type is dat niet op ongewenste wijze deze film zal belichten, waarbij
de stralinguitzendende en waarnemende inrichting werkzaam i's om een elektrisch
signaal te produceren, dat indicatief .is voor de aanwezigheid of afwezigheid
van film in de buurt van de zendende en waarnemende inrichting.
17. Apparaat volgens conclusie 16, metfretkenmerk, 4at
'j>
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18. Apparaat volgens conclusie 1, gekenmerkt door een
straling uitzendende en waarnemende inrichting, die geplaatst is langs een
door de "belichte film gevolgde weg "bij zijn "beweging uit het "beweegbare
stelsel naar het verzamelstation, welke zendende en waarnemende inrichting
5
werkzaam is om straling te projecteren op de film in de buurt van de
zendende en waarnemende inrichting en voor het waarnemen van door deze film
gereflecteerde straling, welke geprojecteerde straling van een type is dat
niet op ongewenste wijze deze film zal belichten, waarbij de straling uitzendende en waarnemende inrichting werkzaam is om een elektrisch signaal te
10 produceren, dat indicatief is voor de aanwezigheid of afwezigheid van film
in de buurt van de zendende en waarnemende inrichting.
19. Apparaat volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat
de door de zendende en waarnemende inrichting uitgezonden en waargenomen
straling infrarode straling is.
20. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
15
"
a) de aanvoerinrichting een filmaanvoermechanisme omvat,
dat een poortstaaf bezit, alsmede een naast de poort gepositioneerde aanvoerrol voor het een per keer aanvoeren van filmplaten langs een aanvoerweg
tussen de poort en de aanvoerrol uit een stapel filmplaten, waarvan de in
20 lijn zijnde voorranden zich naast de poort bevinden, en een stapelpositioneringsinrickting voor het bewegen van de stapel filmplaten naar de aanvoerrol toe
en er vandaan om de stapdl in aanvoerende aanraking te brengen net de aanvoerrol;
b) dat een straling uitzendende en waarnemende inrichting
25 geplaatst is langs de filmaanvoerweg om straling te projecteren op een filmplaat in de buurt van de zendende en waarnemende inrichting en voor het
waarnemen van door deze filmplaats gereflecteerde straling, welke geprojecteerde straling van een type is, dat niet op ongewenste wijze deze filmplaat
zal belichten;
30
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c) de straling uitzendende en waarnemende inrichting werkzaam
is om een elektrisch signaal te produceren, dat indicatief 'is voor de aanwezigheid of afwezigheid van een filmplaat in de buurt van de zendende en
waarnemende inrichting; en waarbij
d) de zendende en waarnemende inrichting elektrisch verbonden is met de stapelpositioneringHinrichtin^ om am b&reginf, vm fttrs~
ie veroorzaken van de aanvoerrol vandaan, wanneer de z&nd&rde m
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waarnemende inrichting waarneemt dat een filmplaat vanaf de stapel langs de
aanvoerweg aangevoerd wordt.
21. Apparaat volgens conclusie 20, met het kenmerk, dat
de zendende en waarnemende inrichting gedragen wordt door de poort.
22. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
a) de aanvoerinrichting een paar klemrollen omvat voor het
aanvoeren van 'film langs een aanvoer weg om de film in het "beweegbare stelsel
te positioneren, waarbij een marginaal lipgedeelte van de film tussen de
klemrollen blijft, en een positioneringsmechanisme voor het relatief bewegen van de klemrollen teneinde de filmlip selectief beet te grijpen en los
te laten;
b) dat de straling uitzendende en waarnemende inrichting
langs de filmaanvoerweg gepositioneerd is om straling te projecteren op de
film in de buurt van de zendende en waarnemende inrichting en voor het waarnemen van door deze film gereflecteerde straling, welke geprojecteerde
straling van een type is dat niet op ongewenste wijze deze film zal belichten;
c) dat de straling uitzendende en waarnemende inrichting
werkzaam is om een elektrisch signaal te produceren, dat indicatief is voor
de aanwezigheid of de afwezigheid van film in de buurt van de zendende en
waarnemende inrichting;
d) waarbij de zendende en waarnemende inrichting gepositioneerd
is in de buurt van de klemtollen aan êên zijde tegenover de positie van het
beweegbare stelsel om waar te nemen, wanneer film in het beweegbare stelsel
gevoerd is» waarbij alleen een marginaal lipgedeelte van deze film tussen
de klemrollen blijft;
e) waarbij de zendende en waarnemende inrichting elektrisch
verbonden zijn met het positioneringsmechanisme voor het relatief bewegen
van de klemrollen om hun greep op de filmlip te lossen, wanneer film in
het beweegbare stelsel gevoerd is waarbij alleen een marginaal lipgedeelte
van deze film tussen de klemrollen blijft.
23. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
a) de filwaanvoerinrichting een aantal roteerbare aanyoer-
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dat tenminste êên terugtrekorgaan omvat dat-langs de
filmweg beweegbaar is om in aanraking te komen met de achterrand van een
terugtrekmechanisme
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filraplaat, die in het magazijn gevoerd wordt, en voor het voeren van het
achterste gedeelte van de filmplaat in het magazijn;
b) dat een straling uitzendende en waarnemende inrichting
geplaatst is langs de filmaanvoerweg om straling te projecteren op een filmplaat in de buurt van deze zendende en waarnemende inrichting en voor het
waarnemen van door deze filmplaat gereflecteerde straling, welke geprojecteerde straling van een type is dat niet op ongewenste wijze de filmplaat
zal belichten;
c) waarbij ,de straling uitzendende en waarnemende inrichting
werkzaam is om een elektrisch'signaal te produceren, dat indicatief is voor
de aanwezigheid of afwezigheid van een filmplaat in de buurt van de zendende
en waarnemende inrichting;
d) waarbij de zendende en waarnemende inrichting geplaatst
is in de buurt van het magazijn en werkzaam is om te bewegen in van de
achterste filmrand langs deze weg waar te nemen; en waarbij
e) de zendende en waarnemende inrichting elektrisch verbonden
is met het terugtrekmechanisme om de beweging van het terugtrekèrgaan langs
de filmweg te starten om in aanraking te komen met de achterrand van de film
en om achterste delen van de filmplaat te voeren in het magazijn als gevolg
van de waargenomen beweging van de achterrand van de filmplaat langs de
zendende en waarnemende inrichting.
2h. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
a) een magazijn voor onbelichte film beweegbaar gedragen
wordt door de aanvoerinrichting, welk magazijn een lichaam en een beweegbaar
op het lichaam gedragen vergrendelbaar deksel omvat;
b) dat een het magazijn ontgrendelende, openende en
positionerende inrichting aanwezig is om het deksel te ontgrendelen en te
openen, terwijl het magazijn in een eerste positie is en om het magazijn
naar een tweede positie te bewegen;
c) dat de aanvoerinrichting werkzaam is om een-filmplaat uit
het magazijn in het beweegbare stelsel te voeren, nadat het magazijn in
de tweede positie gearriveerd is;
d) waarbij de ontgrendelende, openende en positionerende
inrichting een sencorinrichting omvat om vaar te naiea, mnmer hst
deksel ontgrendeld en open is.
25. Apparaat volgens conclusie 2k, m&t het ksmzrk, d&t
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a) een eerste bedieningsinrichting aanwezig is vbor het ont]

grendelen van het deksel;
b) dat een tweede bedieningsinrichting aanwezig is voor het
openen van het deksel;
c) dat een derde 'bedieningsinrichting aanwezig is om het
magazijn uit de eerste positie naar de tweede positie te bewegen;
d) waarbij de tweede bedieningsinrichting reageért op een
signaal uit de eerste waarneeminrichting. om het deksel te openen, nadat de
eerste waarneeminrichting de ontgrendeling van het deksel waarneemt; en .
e) waarbij de derde bedieningsinrichting reageert op een
signaal uit de tweede waarneeminrichting om het magazijn uit de eerste positie
naax de tweede positie te bewegen, nadat de tweede waarneeminrichting het
openen van het deksel heeft waargenomen.
26. Apparaat volgens conclusie 25, met het kenmerk, dat
a) de aanvoerinrichting een aanvoerrol omvat en een vierde
bedieningsinrichting om een in het magazijn geplaatste filmplaat in aanraking te
1
bewegen met de aanvoerrol; en
b) waarbij de vierde bedieningsinrichting reageert op een
signaal uit de derde waarneeminrichting om een in het magazijn geplaatste
filmplaat in aanraking te bewegen met de aanvoerinrichting, nadat de derde
waarneeminrichting de aankomst van het magazijn in de tweede positie heeft
waargenomen.
'
27. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
het spotfilmerstelsel verder omvat:
a) een huisconstructie die een kamer vormt en die een door
de constructie gevormde opening bezit, die in verbinding staat met de kamer,
waarbij de filmaanvoerinrichting in de kamer gepositioneerd is;
b) een door de opening in de filmaanvoerinrichting in de buurt
van het voorraadstation insteekbaar filmmagazijn, waarbij de filmaanvoerinrichting werkzaam is om filmplaten uit het magazijn naar het beweegbare
stelsel te voeren; en
c) een binnen de kamer geplaatste motorisch aangedreven
inrichting die aandrijvend in aanraking komt met het'magazijn, als dit magazijn in de opening gestoken wordt, om het magazijn binnenwaarts langs een
weg naar het voorraadstation te trekken.
28. Apparaat volgens conclusie 27, met het kenmerk, dat
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de motorisch aangedreven inrichting omvat:
a) een constructie die een haan vormt welke zich binnenwaarts
ten opzichte van de opening bevindt;
b) een in deze baan gedragen slede-inrichting, die aandrijj

vend in aanraking komt met het magazijn, als dit magazijn in de opening gestoken wordt; en
c) een slede-aandrijfinrichting, die verbonden is met de
slede-inrichting om de slede-inrichting langs de baan te bewegen teneinde
het magazijn door de opening te trekken.

10

29. Apparaat volgens conclusie 28, gekenmerkt door een sensorinrichting voor het waarnemen van het insteken van het magazijn in de opening en voor het bekrachtigen van de slede-aandrijfinrichting om het magazijn
door de opening te trekken.
30. Apparaat volgens conclusie 28, met het kenmerk, dat het
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magazijn en de slede voorzien zijn van inéén passende organen, die werkzaam
zijn om'losneembaar een aandrijvende verbinding te vestigen tussen het
magazijn en de slede, als het magazijn in de opening gestoken wordt.
31. Apparaat volgens conclusie 30, met het kenmerk, dat'
de ineen passende organen een uitsparing omvatten in het magazijn en een
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onder veerspanning staande palpen, die gedragen wordt door de slede en zich
uitstrekt in de uitsparing, wanneer het magazijn in de opening gestoken wordt.
32. Apparaat volgens conclusie 31, met het kenmerk, dat
a) de uitsparing een langwerpige uitsparing is, die zich
dwars op de door het magazijn tijdens het insteken in de opening gevolgde
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weg uitstrekt;
b) waarbij de pen werkzaam is om in aanraking te komen met
de langwerpige uitsparing bij êên eindgebied daarvan, als het magazijn in
de opening gestoken wordt; en
c) waardoor nadat het magazijn in de ingestoken positie is,
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het magazijn een dwarsrichting-bewogen kan worden ten opzichte van de palpen en de palpen in de langwerpige uitsparing zal blijven gedurende deze
dwarse beweging van het magazijn.
33. Apparaat volgens conclusie 27, met het kenmerk, dat

aj een verdere opening gevormd is in de hüisconstraötie iïï
35

verbinding met de kamer;
b) een verder filmmagazij-n door de verdere opening
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gestoken kan vorden in de filmaanvoerinrichting in de buurt van het verzamelstation; en
c) een verdere slede-aandrijfinrichting in de kamer gedragen
vordt om aandrijvend in aanraking te komen met het verdere magazijn, als
dit verdere magazijn in de verdere opening gestoken vordt om het verdere
magazijn binnenwaarts te trekken langs een veg naar het verzamelstation.
30. Apparaat volgens conclusie 28, met het kenmerk, dat de
motorisch aangedreven inrichting verder een in twee richtingen werkende
motorisch aangedreven inrichting omvat, die verbonden is met de slede om
deze slede in tegengestelde richtingen langs de baan te bewegen.
35. Apparaat volgens conclusie 31*, gekenmerkt door een
schakelinrichting, die van buiten het huis bediend kan worden om de motorisch
aangedreven inrichting te bekrachtigen teneinde het magazijn uit de aanvoerinrichting te verpen.
36. Apparaat volgens conclusie 27, gekenmerkt door een
deurinricliting die beweegbaar gedragen wordt door de huisconstructie voor
1
het openen en sluiten van de opening.
37. Apparaat volgens conclusie 36, met het kenmerk, dat de
deurinrichting een beweegbaar door het huis gedragen deur omvat, die kan
bewegen in richtingen dwars op de door het magazijn gedurende het insteken •
in de opening gevolgde weg.
38. Apparaat'volgens conclusie 37,fflethet kenmerk, dat
een gat gevormd is door de deur en dat de deur beweegbaar is om het gat in
en uit lijn te brengen met de opening om deze opening te openen en te sluiten.
39» Apparaat volgens conclusie 36, gekenmerkt door een
deuraandrijfinrichting om de deurinrichting te bewegen teneinde de opening
te openen en te sluiten.
Oo. Apparaat volgens conclusie 39, gekenmerkt door een
van buiten de huisconstructie toegankelijke schakelinrichting om de motorisch
aangedreven inrichting en de deuraandrijfinrichting te bekrachtigen teneinde
de deurinrichting te openen en het magazijn door de opening uit te werpen.
. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
a) het spotfilmermechanisme een huisconstructie omvat, die
eer. kamer vormt en vaar in een opening gevormd is die in verbinding staat
met de kamer; en waarbij
b) een uitschuifbare steuninrichting de filmaanvoerinrichting
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steunt» zodat deze als een eenheid kan bewegen door de opening teneinde geschoven te worden in en teruggetrokken te worden uit de huisconstructie.
42, Apparaat volgens conclusie hl, met het- kenmerk, dat de
uitschuif"bare steuninrichting een paar rolsleden omvat, die bevestigd zijn
5

aan de huisconstructie en verbonden zijn met tegenovergestelde zijden van
de filmaanvoerinrichting.

43. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
a) een voorraadmagazijn aanwezig is, dat geplaatst kan worden
in het voorraadstation teneinde filmplaten te leveren aan de aanvoer10

inrichting; en
b) waarbij het magazijn omvat:
•\
v
1; een boenwand en een onderwand;
ii) een paar zijwanden en een achterwand, die de bovenwand
en de onderwand verbinden;
iii) een in volgorde uit een gesloten, vergrendelde positie
naar een ontgrendelde positie en dan naar een open positie beweegbaar deksel;
en
iv) een ontgrendelinrichting die beweegbaar in aanraking
gebracht kan worden met het deksel om het deksel uit de gesloten, vergrendelde
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positie te bewegen naar de ontgrendelde positie.
Apparaat volgens conclusie 43, met het kenmerk, dat het
magazijn verder een spaninrichting omvat, die werkzaam is wanneer het deksel
in de ontgrendelde positie is, om het deksel naar de gesloten, vergrendelde
positie te drukken.

25.

4-5. Apparaat volgens conclusie 43, met het kenmerk, dat de
ontgrendelinrichting een paar armen bezit, die gedragen worden in in de zijwanden gevormde banen, welke armen beweegbaar zijn langs de banen om in
aanraking te komen met het deksel en om het deksel te bewegen -uit de gesloten, vergrendelde positie naar de ontgrendelde positie.
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46. Apparaat volgens conclusie 43, met het kenmerk, dat
het deksel zwenkbaar en schuifbaar gemonteerd is op de zijwanden om een
schuivende beweging te kunnen uitvoeren bij de beweging uit de gesloten,
vergrendelde positie naar de ontgrendelde positie, en om een zwenkende beweging te kunnen uitvoeren bij de beweging uit de ontgrendelde positie naar
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de open positie.
47. Apparaat volgens conclusie 1, gekenmerkt door een ver-
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samelmagazijn dat in het verzamelstation geplaatst kan worden voor het ontvangen van naar het verzsmelstation door de aanvoerinrichting getransporteerde filmplaten, welk magazijn omvat:
i) een constructie die een omhulling 'vyrsnt, vaarvan lift
zijde een opening bezit;

ii) een schuifbaar door de constructie gedragen deksel,
dat kan bewegen langs een weg om de opening te openen en te sluiten;
iii) een vergrendelinrichting voor het vergrendelen van hetdeksel in zijn gesloten positie, met inbegrip van tenminste één orgaan dat
zijdelings beweegbaar is ten opzichte van de weg tussen eerste en tweede
posities;
iv)welk orgaan in de eerste positie werkzaam is om de beweging
van het deksel langs de weg uit de gesloten positie te verhinderen;
v) welk orgaan in de tweede positie werkzaam is om de beweging
van het deksel langs de weg mogelijk, te maken; en
vi) een spaninrichting om het orgaan naar de eerste positie te
drukken.
48. Apparaat volgens conclusie 47, met het kenmerk, dat
de filmaanvoerinrichting werkzaam is om het orgaan te bewegen van de eerste
positie naar de tweede positie, wanneer het magazijn in het filmaanvoermechanisme is gestoken.
1+9. Apparaat volgens conclusie 1, gekènmerkt door een voorraadmagazijn dat in het voorraadstation geplaatst kan worden om filmplaten
te leveren aan de aanvoerinrichting, welk magazijn omvat:
i) een constructie die een omhulling vormt, die langs êén
zijde open is en anderszins lichtdicht is;
ii) een beweegbaar deksel voor het openen en sluiten van de
ene zijde;

iii) een filmsteunplaat die beweegbaar is binnen de omhullingvoor het steunen van een aantal filmplaten in een stapel binnen de omhulling;
waarbij de filmaanvoerinrichting een bedieningsinrichting
omvat voor het bewegen van de filmsteunplaat om de stapel filmplaten te
positioneren in een aanvoerpositie; en waarbij koppelorganen zijn aangebracht
op de steunplaat en op de bedieningsinrichting, welke koppelorganen met
elkaar in aangrijping gebracht kunnen worden, wanneer het magazijn naar het
voorraadstation bewogen wordt.

Apparaat volgens conclusie 49, met het kenmerk, dat
de koppelorganen een paar van elkaar gescheiden uitsteeksels omvatten, die
gedragen worden door de "bedieningsinrichting en een paar van sleuven voorziene armen, die gedragen worden aan weerszijden van de steunplaat.
51. Apparaat volgens conclusie 50, met het kenmerk, dat
de bedieningsinrichting verder een door fluidum bekrachtigde cilinder omvat
om de uitsteeksels te bewegen teneinde de steunplaat in positie te brengen,
52. Apparaat volgens conclusie 51, met het kenmerk, dat de
bedieningsinrichting een paar dubbel werkende pneumatische cilinders omvat
om de uitsteeksels te bewegen.
53. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
a) bet spotfilmerstelsel een huisconstructie omvat die een
kamer vormt en een daardoor gevormde opening bezit, die in verbinding staat
met de kamer;
b} dat een filmmagazijn aanwezig is, welk magazijn gestoken
kan wofden door de opening en in de kamer, waarbij het magazijn een constructie
omvat die een lichtdichte omhulling vormt welke open is langs êên zijde
en die een beweegbaar deksel bezit voor het openen en sluiten van de open
zijde;
c) dat de filmaanvoerinrichting geplaatst is binnen het buis,
werkzaam is om filmplaten aan te voeren langs een weg tussen het magazijn en
het beweegbare stelsel, erf omvat:
i) een constructie voor het ontvangen van het magazijn als
het magazijn gestoken is door de opening en een geheel ingeschoven positie
vormt voor het magazijn;
ii) een lei-inrichting die in aanraking kan komen met het
magazijn, als het magazijn door de opening gestoken is om de beweging van
het magazijn langs een insteekweg te geleiden;
iii) een deksel-ontgrendelende en -openende inrichting, die
in aanraking kan komen met het magazijn, nadat het magazijn in de geheel ingeschoven positie geplaatst is om het magazijndeksel te ontgrendelen en te
openen.
.
54. Apparaat volgens conclusie 53, met het kenmerk, dat
de lei-inrichting beweegbaar is in een zijdelingse richting ten opzichte van
de weg, nadat bet magazijn in de geheel ingeschoven positie is om het magazijn naar een vooruitgeschoven positie te bewegen.
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55- Apparaat volgens conclusie 5'+, met het kenmerk, dat
de dekselontgrendelende en -openende inrichting een van een punt voorzien
orgaan omvat, dat in aanraking kan komen met een opening in het deksel, als
het magazijn langs de weg bewogen is naar de geheel ingeschoven positie.
56. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de
filmaanvoerinrichting een onafhankelijke eenheid omvat, die bestaat uit:
i) een paar zijorganen;
ii) een aantal dwarsorganen die zich uitstrekken tussen en
bevestigd zijn aan de zijorganen om een stijf freem te vormen;
i ü ) een aantal filmaanvoerrollen, die geplaatst zijn tussen
de zijorganen en die een weg vormen voor het bewegen van de film naar en
;
van het beweegbare stelsel; en
iv) een omkeerbare aandrijfinrichting voor het aandrijven
van de filmaanvoerrollen om film naar en van het beweegbare stelsel te voeren.
57. Apparaat volgens conclusie 56, met het kenmerk, dat de
omkeerbare aandrijfinrichting een omkeerbare aandrijfmotor omvat, timingsnaarschijven die verbonden zijn met bepaalde rollen en met de aandrijfmotor,
en een timingsnaar die geslagen is rond de schijven.
58. Apparaat volgens conclusie 56, met het kenmerk, dat de
rollen een paar klemrollen omvatten, waarvan tenminste êên beweegbaar gedragen wordt door de zijorganen om een relatieve beweging van de klemrollen.
in en uit grijpende aanrak'ing mogelijk te maken met film, die naar en van
het beweegbare stelsel gevoerd wordt.
59. Apparaat volgens conclusie 58, gekenmerkt door een
bedieningsinrichting die in aanraking kan komen met tegengestelde eindgebieden van de ene klemrol om de klemrollen naar elkaar toe en van elkaar
vandaan te bewegen.
60. Apparaat volgens conclusie 59, met het kenmerk-, dat de
bedieningsinrichting een paar rolpositioneringsorganen omvat, die gedragen .
worden door de zijorganen, en een gemeenschappelijk bedieningsorgaan om de
positioneringsorganen gemeenschappelijk te bewegen teneinde tegengestelde
eindgebicien van de ene klemrol naar de andere klemrol toe m er vandaan te
bewegen.
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61. Apparaat vólgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de
filmaanvoerinrichting werkzaam is om film aan te voeren langs een eerste
filmaanvoerweg vanaf het voorraadstation naar het beweegbare stelsel, en
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werkzaam is o m omkeerbaar film aan te voeren langs gedeelten van de eerste
filmaanvoerweg vanaf bet beweegbare stelsel en vervolgens langs een tweede
eenvoerweg naar het verzamelstation.
62. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
5

a) het spotfilmerstelsel een huisconstructie omvat die een
kamer vormt;

f-

* b) dat het beweegbare stelsel en de positioneringsinrichting
in de kamer zijn aangebracht;

t

c) dat de positioneringsinrichting omvat:
10

i) een slede-inrichting die longitudinaal beweegbaar is
binnen de kamer langs een positioneringsweg;
ii) een door de slede gedragen schotelinrichting die zijdelings kan bewegen ten opzichte van de weg;
iii) een aandrijfinrichting om de slede te bewegen langs de
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weg en om de schotel zijdelings ten opzichte van de slede te bewegen; en
"

d) dat het beweegbare stelsel door de schotelinrichting

gedragen wordt om longitudinaal en lateraal gepositioneerd te worden als
gevolg van beweging van de slede-inrichting en de schotelinrichting door de
aandrijfinrichting.
20

63. Apparaat volgens conclusie 62, gekenmerkt door een
door het huis gedragen lei-inrichting om de longitudinale beweging van de
slede-inrichting langs de genoemde weg te geleiden.
6h. Apparmt

volgens conclusie 62, ?r.?l> heb kenmerk; dat

de slede-inrichting een lei-inrichting omvat voor het geleiden van de beweging
25

van de schotelinrichting in zijdelingse richting ten opzichte van de sledeinrichting.
65. Apparaat volgens conclusie 62, met het kenmerk, dat
de aandrijfinrichting een slede-inrichting omvat die verbonden is met de
slede door een flexibel orgaan, dat geslagen is rond een paar schijven en
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dat een part heeft parallel aan de weg van de longitudinale beweging van de
slede; een console die het orgaan en de slede verbindt, waarbij êên der
schijven verbonden is met de slede-aandrijfmotor om geroteerd te worden.
66. Apparaat volgens conclusie 62, met het kenmerk, dat
a) de aandrijfinrichting een schotelaandrijfmotor omvat die
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verbonden is met een gegroefde as, die zich parallel aan de weg uitstrekt;
b) dat een van groeven voorziene trommel gedragen wordt door
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de slede en schuifbaar gepositioneerd is op de van groeven voorziene as
om met de slede-inrichting te bewegen langs dë van groeven voorziene'as,
als de slede-inrichting langs de weg beweegt, en dat
c) een kabel- en schijfsysteem de van groeven voorziene
trommel en de schotelinrichting verbindt om de schotelinrichting zijdelings
te bewegen als gevolg van rotatie van de van groeven voorziene as door de
schotelaandrijfmotor.
67. Apparaat volgens conclusie 62, gekenmerkt door eerste
en tweede potentiometers, die verbonden zijn om de posities vaü de sledeinrichting en de schotelinrichting te bewaken.
68. Apparaat volgens conclusie 1 , met het, kenmerk, dat
a) het spotfilmerstelsel een huisconstructie omvat;
b) de aanvoerinrichting gepositioneerd is binnen de huisconstructie;
c) een filmmagazijn door de aanvoerinrichting gedragen wordt
om een stapel filmplaten te leveren aan de aanvoerinrichting in het voorraadstation;
d) de aanvoerinrichting werkzaam is om een filmplaat uit het
magazijn te voeren langs een aanvoerweg naar het beweegbare stelsel, en
bestaat uit:
i) een aanvoerrol;
ii) een Taij de aanvoerrol geplaatste' poort om de beweging
van alle filmplaten behalve één in de stapel filmplaten tussen de aanvoerrol en de poort te blokkeren;
iii) een beweegbaar door het mechanisme gedragen orgaan
dat gedrukt wordt naar een positie bij de poort;
e) welk orgaan volgende op de aanvoer van de filmplaat werkzaam is om van de poort vandaan te bewegen en in aanraking te komen met de
voorranden van de filmplaten in de stapel om deze filmplaten in lijn te
brengen,
69. Apparaat volgens conclusie 68, gekenmerkt door een
magazijnpositioneringsinrichting om het>magazijn voor onbelichte film te
bevegen tussen een vooruitgeschoven positie, waarin de voorranden van de
stapel filmplaten in aanraking zijn met de poortstaaf, en een teruggetrokken
positie, waarin de voorranden niet in aanraking zijn met de poortstaaf,
welk orgaan losneembaar verbonden is met de magazijnpositioneringsinrichting
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om* in het begin samen met het magazijn te bewegen, als het magazijn beweegt
van de vooruitgeschoven positie naar de teruggetrokken positie.
70. Apparaat volgens conclusie 69, gekenmerkt door
een vergrendelinrichting die het orgaan en de magazijnpositioneringsinrichting losneembaar verbindt, welke vergrendelinrichting werkzaam is om het
orgaan te ontkoppelen van de magazijnpositioneringsinrichting, wanneer het
magazijn een gedeelte van de weg heeft afgelegd naar de teruggetrokken
positie vanaf de vooruitgeschoven positie.
71. Apparaat volgens conclusie 70, met het kenmerk,
dat de vergrendelinrichting werkzaam is om het orgaan en de magazijnpositioneringsinrichting losneembaar te verbinden, wanneer het magazijn in de vooruitgeschoven positie is.
72. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk,
dat
a) het spotfilmerstelsel een huisconstruetie omvat;
b) het aanvoermechanisme opgesteld is binnen de
huisconstructie;
c) een magazijn voor belichte film gedragen wordt
door de aanvoerinrichting;
d) de aanvoerinrichting werkzaam is om een belichte
filmplaat aan te voeren uit het beweegbare stelsel in het magazijn voor
»

belichte film; en
e) de aanvoerinrichting een aantal aanvoerrollen omvat, die een aanvoerweg vormen om de belichte film te bewegen uit het beweegbare stelsel naar het magazijn voor belichte film, en een orgaan dat beweegbaar is langs de door de rollen gevormde aanvoerweg om in aanraking te
komen met een achterrand van een filmplaat, die in het magazijn voor belichte
film gevoerd wordt, om te verzekeren dat de achterste gedeelten van de
filmplaat in het magazijn voor belichte film gevoer worden.
12, Apparaat volgens conclusie 72, gekenmerkt door
een bedieningsinrichting om het orgaan langs de aanvoerweg te bewegen teneinde achterste filmplaatgedeelten in het magazijn voor belichte film te
voeren.
74. Apparaat volgens conclusie 73, met het kenmerk,
dat het orgaan gedragen wordt door een staaf, die schuifbaar gemonteerd is
op aen paar leistaven, die parallel verlopen aan de filmweg.

56

75. Apparaat volgens conclusie 72, gekenmerkt door
een veerkrachtige rol, die geplaatst is naast het magazijn voor belichte
film on de beweging van de belichte filmplaat in het magazijn voor belichte
film te geleiden.
76. Röntgenspotfilmer, gekenmerkt, door
a) een huisconstructie die een kamer vormt en tenminste een door het huis gevormde opening bezit, die in verbinding staat

met de kamer;
b) een paar filmmagazijnen die gestoken kunnen worden
door de opening in de kamer;
c) een binnen de kamer opgesteld

filmaanvoermechanisme

voor het ontvangen van de magazijnen en voor het aanvoeren van een onbelichte
filmplaat uit een der magazijnen naar een belichtingsstation en voor h e t
terugvoeren van de filmplaat uit het belichtingsstation naar het andere
filmmagazijn?

i

»

d) waarbij het filmaanvoermechanisme een positioneringsinrichting omvat om de magazijnen vooruit te schuiven en terug te
trekken tussen een teruggetrokken positie en een vooruitgeschoven positie,
waarbij een filmplaat uit het ene magazijn gevoerd kan worden en een filmplaat in het andere magazijn gevoerd kan worden.
77. Apparaat volgens conclusie 76, met het kenmerk,

i
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dat de positioneringsinrichting een lei-inrichting omvat, die in aanraking
kan komen met de magazijnen als deze magazijnen gestoken zijn in h e t filmaanvoermechanisme om de beweging van de magazijnen in het filmaanvoermechanisme
te geleiden.
78. Apparaat volgens conclusie 77, met het kenmerk, :
dat de lei-inrichting een paar door een staafconstructie gedragen geleidingen
omvat, een steuninrichting waarop de staafconstructie beweegbaar gemonteerd
is, en een bedieningsinrichting om de staafconstructie langs de steuninrich-

ting te bev/egen

teneinde de magazijnen te bewegen tussen de vooruitgeschoven

en teruggetrokken

posities.
79. Apparaat volgëns concluse 76, met het kenmerk,

.v-t. n ] nisjnriv',*rrti*"jh'trtt?tm vtrdtr vtekxnan ia om
openen, voordat deze

magazijnen de vooruitgeschoven positie bereiken, en

werkzaam is om beide magazijnen te sluiten, voordat de magazijnen de terug-

getrokken positie

bereiken.
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80. Apparaat volgens conclusie 79, met het kenmerk,
dat de positionaringsinrichting een gemeenschappelijke staaf omvatten die
in aanraking kan komen met beide magazijnen, een paar leistangen die de
staaf in zijn beweging steunen, en een bedieningsorgaan om de staaf langs
de leistangen te bewegen.
81. Röntgenspotfilmer, gekenmerkt door
a) een huisconstructie;
h) een;binnen de huisconstructie geplaatste filmaanvoerinrichting;
c) een beweegbaar binnen de huisconstructie opgesteld
filmpos!tioneringsstelsel, welk stelsel werkzaam is om een filmplaat te
ontvangen uit de filmaanvoerinrichting, terwijl het stelsel in een laadposifcie is, welk stelsel gesloten kan worden om de filmplaat te grijpen,
welk stelsel beweegbaar is om'de filmplaat te positioneren in een belichtingsstation om belicht te worden en om de belichte filmplaat terug te voeren
naar de laaöpositie;
d) waarbij de filmaanvoerinrichting een paar klemrollen omvat die geplaatst zijn bij het stelsel, wanneer het stelsel in de
laadpositie is en werkzaam zijn om een filmplaat in het stelsel te voeren
uitgezonderd een morginaal lipgedeelte van deze filmplaat, dat tussen de
klemrollen achterblijft? en
e)' een inrichting voor het sèlectief gelijktijdig
openen van het stelsel en het bewegen van de klemrollen naar elkaar toe
om de filmlippen te grijpen, en voor het gelijktijdig sluiten van het stelsel en het van elkaar vandaan bewegen van de klemrollen om de greep van de
klemrollen op de filmlip te lossen.
82. Apparaat volgens conclusie 81, met het kenmerk,
dat de inrichting een paar armen omvat die in aanraking kunnen komen met
tegenovergestelde zijgedeelten van het filmstelsel en om deze gedeelten te
bewegen teneinde het filmsfcelsel selectief te openen en te sluiten.
83. Apparaat volgens conclusie 82, met het kenmerk,
'lat de armen ook werkzaam zijn om in aanraking te komen met een der klemrollen en om deze ene klemrol ten opzichte van d& andere klemrol t*? i>w>='jm
teneinde selectief de filmlip te grijpen en los te laten.
84. Röntgenspotfilmer, gekenmerkt door
a) een huisconstructie die een kamer vormt;
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b) een vacuum-evacueerbaar filmpositioneringsstelsel,
f<

dat beweegbaar binnen de kamer is opgesteld;
c) een door de huisconstructie gedragen filmaanvoerinrichting om een filmplaat in het stelsel te voeren;
d) waarbij het vacuum-evacueerbare stelsel omvat:
i) eerste en tweede voor lucht ondoordringbare organen,
die tegenover elkaar geplaatst kunnen worden;
ii) een paar voor röntgenstralen gevoelige versterkerschermen, die geplaatstzijn tussen en resp. gedragen worden door afzonderlijke organen;
iii) een luchtafdichting die gedragen wordt door het
eerste orgaan, welke afdichting zich omtreksgewijs uitstrekt rond het door
het eerste orgaan gedragen vèrsterkerscherm;
iv) welke luchtafdichting boven omtreksgedeelten
van het andere versterkerscherm ligt, wanneer de schermen geplaatst zijn
«s

f

voor een belichting, en een afgedicht film-ontvangend volume Vpïiiit kuëSeft
de schermen; en
v) een verbindingsinrichting die in verbinding staat
met het afgedichte volume om een vacuum op te wekken in dit volume.
85. Apparaat volgens conclusie 84, gekenmerkt door
een flexibele leiding die
i in verbinding staat met de verbindingsinrichting
om een vacuum op te wekken in het gebied rond het door de ene plaat gedragen
versterkerscherm.
86. Apparaat volgens conclusie 84, gekenmerkt door
een door een der platen gedragen stopinrichting om de positionering te vergemakkelijken van een rechthoekige filmplaat in het stelsel, waarbij de omtrek
van de filmplaat aan drie zijden wordt omsloten, en waarbij een morginaal
lipgedeelte van de filmplaat zich uitstrekt tussen de afdichting en het door
de andere plaat gedragen scherm.
87. In een filmaanvoermechanisme voor het aanvoeren
van een filmplaat langs een aanvoerweg, de verbetering gekenmerkt door
a) een straling-uitzendende en waarnemende inrichting,
die opgesteld is langs de filmaanvoerweg om straling te projecteren op een
filmplaat bij de zendende en waarnemende inrichting en voor het waarnemen
van door deze filmplaat gereflecteerde straling, welke geprojecteerde straling van een type is dat niet op ongewenste wijze deze filmplaat zal belichten
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b) waarbij de straling-uitzendende en waarnemende
inrichting werkzaam is om een electrisch signaal te produceren, dat indicatief is voor de aanwezigheid of afwezigheid van een filmplaat bij de zendende en waarnemende inrichting.
5

88. Werkwijze voor het nemen van stralingsfoto's met
een röntgenspotfilmer, gekenmerkt door:
a) het laden van een aantal platen onbelichte film
in een lichtdicht magazijn voor onbelichte film;
b) het schuiven van het geladen magazijn voor onbe-

10

lichte film door een opening van het huis in een spotfilmer en in een door
het huis gedragen filmaanvoermechanisme;
c) het bewegen van een deur om een opening te sluiten;
d) het ontgrendelen en openen van het magazijn en
het bewegen van het magazijn naar een aanvoerpositie;

15

e) het aanvoeren van een filmplaat uit het magazijn
en langs een aanvoerweg naar een beiichtingsstation;
f) het waarnemen wanneer de filmplaat uit het magazijn is gevoerd, en het sluiten van het magazijn; en
g) het plaatsen van de filmplaat in een belichtings-
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station en het belichten van de plaat met röntgenstralen.
89. Werkwijze volgens conclusie 88, met het kenmerk/
dat het waarnemen geschiedt door straling van een type/ dat niet op ongewenste wijze de filmplaat zal belichten, te richten naar langs deze aanvoerweg bewegende filmplaatgedeelten op een plaats bij het magazijn en door
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van deze filmplaatgedeelten gereflecteerde straling waar te nemen om een
variatie te produceren in een electrisch signaal, dat indicatief is voor
het feit dat de filmplaat deze plaats gepasseerd heeft,
90. Werkwijze volgens conclusie 88, gekenmerkt door
a) het schuiven van een magazijn voor belichte film
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door een opening in het huis van de spotfilmer en in het filmaanvoermechanisme;
b) het bewegen van een deur om de opening te sluiten;
c) het openen van1 het magazijn voor belichte film
en het bewegen van het magazijn voor belichte film naar een ontvangpositie;
d) het aanvoeren van een plaat belichte film uit
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in het magazijn voor belichte film gevoerd is en het sluiten van het magazijn,
91. Werkwijze voor het nemen van stralingsfoto's met
een röntgenspotfilmer, gekenmerkt door:
a) het aanvoeren van een plaat onbelichte film langs
een aanvoerweg tussen een paar aangedreven klemrollen en in een vacuum-evacueerbaar stelsel, dat aan een zijde van de klemrollen geplaatst is;
b) het waarnemen wanneer de gehele aangevoerde film- .
plaat behalve een morginaal lipgedeelte tussen de klemrollen en in het stelsel gevoerd is;
c) het vervolgens relatief bewegen van de klemrollen
om hun greep op het morginal'e lipgedeelte te lossen; en
d) het vervolgens bewegen van de cassette om de
filmplaat in een belichtingsstation te plaatsen en de filmplaat te belichten.
92. Werkwijze volgens conclusie 91, met het kenmerk,
dat het waarnemen geschiedt door straling van een type, dat niet op ongewenste
wijze de filmplaat zal belichten, te richten naar langs de aanvoerweg bewegende filmplaatgedeelten op een plaats bij de klemrollenV en het waarnemen
van door de filmplaatgedeelten gereflecteerde straling om een variatie te
produceren in een electrisch signaal, dat indicatief is voor het feit dat
de filmplaat deze plaats gepasseerd heeft.
93. Werkwijze volgens conclusie 91, gekenmerkt door:
t

a) het vervolgens bewegen van het stelsel om de lip
van de belichte filmplaat te plaatsen tussen de van elkaar gescheiden klemrollen;
b) het waarnemen van de terugkeer van de lip tussen
de klemrollen en het relatief bewegen van de klemrollen om deze lip te grijpen
en
c) het aandrijven van de klemrollen om de belichte
filmplaat uit het stelsel te verwijderen.
94. Werkwijze volgens conclusie 91, met het kenmerk,
dat het bewegen van het stelsel bestaat uit
a) het vormen Van een vacuum in een gedeelte van het
stelsel teneinde de kracht van de omgevingsluchtdruk te gebruiken voor het
klemmen van de filmplaat tussen een paar voor röntgenstralen gevoelige versterkerschermen in het stelsel;
i 1 en
b) het handhaven van het vauum in het stelsel

-
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gedurende het belichten van de filmplaat.
95. Werkwijze voor het nemen van stralingsfoto's
met een röntgenspotfilmer, gekenmerkt door
a) het aanvoeren van een plaat onbelichte film langs
5

een eerste aanvoerweg uit een magazijn voor onbelichte film naar een belichtingsstation;
b) het vervolgens belichten van de filmplaat in het
belichtingsstation?
c) het in tegengestelde richting voeren van de belichte

10

filmplaat langs delen van de eerste aanvoerweg; en
d) het bewegen van een beweegbare filmgeleider in
een positie langs de eerste aanvoerweg om de belichte filmplaat gedurende
de omgekeerde aanvoer af te leiden uit de eerste aanvoerweg en langs een
tweede aanvoerweg in een magazijn voor belichte film.

15

96. Inrichting in hoofdzaak zoals beschreven in de
beschrijving en weergegeven in de tekeningen.

i

97. Werkwijze als beschreven in de beschrijving.
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