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N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN TE EINDHOVEN 

Instelmechanisme. 

De uitvinding1 betreft een mechanisme voor het 
variëren van de onderlinge stand van een opnemer en een 
meetkristal in het bijzonder geschikt voor toepassing in 
een röntgen-spectrometer, waarbij het kristal is geplaatst 
op een roteerbare as en de opnemer is geplaatst op een 
arm die een cirkelbeweging om de kristalas kan uitvoeren, 
waarbij de kristalas en de opnemer arm zo zijn gekoppeld 
dat een rotatie van de kristalas over een hoek 0 gepaard 
gaat met een rotatie van de opnemerarm over een hoek van 
2 e . 

Een mechanisme van de hiervoor aangeduide soort 
is bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 3 5^6 171. 
Dergelijke mechanismen worden toegepast, bijvoorbeeld in 
röntgenspectrometers welke als hoofdelementen bevatten een 
monsterhouder, een meetkristal en een opnemer. De röntgen-
straling komend van een röntgenbuis wordt via het monster 
onder een bepaalde hoek op het kristal geworpen en vandaar 
onder eenzelfde hoek gereflecteerd naar de opnemer. Tijdens 
bedrijf wordt het kristal over een bepaalde hoek geroteerd 
waarbij de opnemer, teneinde er voor te zorgen dat de ge-
reflecteerde straling steeds de opnemer treft, tegelijker-
tijd over de dubbele hoek dient te roteren. 

De uitvinding beoogt een mechanisme voor de be-
wegingen van het kristal en de opnemer te verschaffen dat 
eenvoudiger en compacter van constructie is dan het beken-
de mechanisme. De uitvinding beoogt verder een mechanisme 
van de onderhavige soort te verschaffen waarmee de onder-
linge posities van het kristal en de opnemer gemakkelijk 
kunnen worden ingesteld. 
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Ten einde dit te bereiken vertoont het mechanis-

me volgens de uitvinding het kenmerk, dat op de kristalas 

een eerste schijf met een straal r is bevestigd waarbij 

verder roteerbaar op de kristalas een tweede schijf met 

een straal 2r is gelagerd, waarbij het mechanisme verder 

twee geleidingsrollen bevat over elk waarvan een band of 

snaar is geleid en waarbij elk van de banden met zijn ene 

einde vast is verbonden met de eerste schijf en met zijn 

andere einde vast is verbonden met de tweede schijf. 

Op deze wijze zijn de beide schijven spelings-

vrij met elkaar verbonden, waarbij bij verdraaiing van de 

kristalas over een bepaalde hoek de tweede schijf met de 

daaraan bevestigde opnemerarm roteert over de dubbele hoek. 

De spelingsvrije koppeling is zeer eenvoudig en kompakt 

van bouw. 

Teneinde het kristal en de opnemer ten opzichte 

van elkaar te kunnen instellen zijn bij een verdere gunstige 

uitvoeringsvorm de geleiderollen roteerbaar gelagerd in 

een lagerblok dat kantelbaar is om een as die ligt in het 

vlak door de kristalas en dat loodrecht staat op het vlak 

door de beide assen van de geleiderollen. 

Door gelijktijdige verplaa'tsing van de beide 

geleiderollen, één in de richting van de kristalas en één 

daar vanaf, is het mogelijk het kristal te roteren zonder 

dat de opnemer zich verplaatst. 

De aandrijving van de kristalas kan bijvoorbeeld 

gebeuren met behulp van een electrische stappenmotor die 

een worm aandrijft welke samenwerkt met een wormwiel op 

de kristalas. Het aantal door de motor uitgevoerde stap-

pen wordt dan gebruikt als een maat voor de hoekverdraaiïng 

van de kristalas. Daar evenwel tussen worm en wormwiel een 

zekere speling aanwezig is, is deze manier van meten van 

de hoekverdraaiïng van de kristalas niet bijzonder nauw-

keurig. In het bijzonder in een mechanisme volgens de uit-

vinding waar de speling in de overbrenging tussen kristal-

as en opnemerarm geheel tot nul is gereduceerd is het van 
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belang om ook het opmeten van de positie van de kristalas 

zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Teneinde dit te 

verwezenlijken vertoont een verdere gunstige uitvoerings-

vorm van het mechanisme volgens de uitvinding het kenmerk, 

dat om een verdere vast op de kristalas bevestigde schijf 

een band of snaar is geleid welke met deze schijf vast 

is verbonden en verder over een geleiderschijf is geleid 

waarbij deze band is gekoppeld met een meetkop of een 

lineaal die samenwerkt met een vastopgestelde lineaal 

respectievelijk meetkop. 

Op deze wijze wordt de hoekverdraaiïng van de 

kristalas spelingsvrij omgezet in een translatie van de 

met de band of snaar gekoppelde meetkop of de lineaal 

welke verplaatsing dan met behulp van de lineaal respec-

tievelijk meetkop meetbaar is en een maat is voor de hoek-

verdraaiïng van de as. 

Aan de hand van de tekening zal de uitvinding 

nader worden toegelicht. 

Figuur 1 toont schematisch in perspectief en in 

opengewerkte toestand een deel van een röntgen-spectro-

meter. 

Figuur 2 toont schematisch in aanzicht het over-

brengingsmechanisme van figuur 1. 

In figuur 1 is met het verwijzingscijfer 1 een 

kristal aangeduid dat is bevestigd op een roteerbare as 

2. Met het verwijzingscijfer 3 is een opnemer aangeduid 

welke bevestigd is op een hefboom De hefboom k is aan 

zijn van de opnemer 3 gekeerde zijde bevestigd op een 

schijf 5, welke roteerbaar is gelagerd op de as 2. Op de 

as 2 is verder een schijf 6 vast bevestigd. De as 2 draagt 

verder een wormwiel dat samenwerkt met een worm 8 die ge-

koppeld is met een elektromotor 9» Ee niet-getekende rönt-

genstralenbron laat via ingangkanaal 10 röntgenstralen 

via een monster op het kristal 2 vallen. Vanaf kristal 2 

reflecteren deze stralen naar de opnemer J. Tijdens het 

meetproces wordt het kristal 2 over een bepaalde hoek 
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gedraaid. Teneinde te bereiken dat de gereflecteerde 
röntgenstralen altijd de opnemer 3 blijven treffen moet 
de opnemer 3 in. dezelfde richting als het kristal maar 
over de dubbele hoek worden gedraaid. Teneinde dit te be-
reiken zijn de schijven 5 en 6 van respectievelijk de op-
nemerarm 4 en de kristalas 2 via banden of snaren 11 en 
12 met elkaar gekoppeld. De band 11 is daarbij ter plaatse 
13 vast verbonden met de schijf 6, geleid over een rol 14 
en ter plaatse 15 met zijn andere zijde vast verbonden met 
de schijf 5* De band 12 is eveneens ter plaatse 13 vast 
verbonden met de schijf 6, geleid over een tweede geleide-
rol 16 en ter plaatse 15 met zijn andere-einde vast gekop-
peld met de schijf 5 . De schijf 5 heeft een straal r en de 
schijf 6 een straal 2r. Bij roteren van de as 2, over een 
hoek 0 middels motor 9» worm 8 en wormwiel 7 zal de schijf 
6 omdat deze vast op as 2 is bevestigd ook over een hoek 
<5? draaien. 

Dit betekent een bepaalde verplaatsing van punt 
13 over een afstand 2r x 0 . Daar punt 13 via de banden 
11 en 12 vast verbonden is met punt 15 op schijf 5 zal dat 
punt 15 ook moeten verplaatsen over eenzelfde afstand 
2r 3 0 . Aangezien evenwel de straal van schijf 5 slechts 
r is, zal de schijf 5 over een hoek 2 © moeten roteren. 
Hetgeen dus de gewenste rotatieverhouding van kristal en 
opnemer geeft. 

Teneinde de schijven 5 e n 6 t.o.v. elkaar te 
kunnen instellen zijn de geleiderollen 14 en 16 (zie fi-
guur 2) roteerbaar gelagerd in een lagerblok 17 dat kantel-
baar is om een draaipunt 18. Aan de ene kant staat het 
lagerblok 17 onder de werking van een drukveer 19 en aan 
de andere zijde drukt een stelschroef 20 tegen het blok. 
Met de stelschroef 20 kan nu het lagerblok 17 iets om punt 
18 worden gekanteld. Door deze handeling gaat bijvoorbeeld 
de geleiderol 16 iets omhoog en de geleiderol 14 iets om-
laag hetgeen bij vastgehouden opnemerschijf 5 resulteert 
in een verplaatsing van punt 13 naar rechts in figuur 2 
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en dus een rotatie van de kristalschijf 6. 

Op deze wijze is een zeer eenvoudige, spelings-
vrije koppeling tussen kristal en opnemer verkregen met 
de mogelijkheid van instellen van kristal en opnemer 
t.o.v. elkaar. 

Op de as 2 is verder nog een schijf 21 vast 
bevestigd. Over deze schijf is een band 22 geleid die met 
deze schijf vast is 'verbonden. De band 22 is verder ge-
leid over een geleiderschijf 23. De band 22 draagt een 
meetkop 2h die samenwerkt met een van een lijnenraster 
voorziene lineaal 25» Op deze wijze wordt de hoekver-
draaiing van de as 2 spelingsvrij omgezet in een translatie 
van de meetkop 2k welke translatie met behulp van de lineaal 
op opzichzelf bekende wijze nauwkeurig kan worden gemeten. 

In plaats van de meetkop te verbinden met de 
band en de lineaal vast op te stellen is het ook mogelijk 
om de lineaal met de band te koppelen en de meetkop vast 
op te stellen. 
CONCLUSIES; 
1. Mechanisme voor het variëren van de onderlinge 
stand van een opnemer en een meetkristal in het bijzonder 
geschikt voor toepassing in een röntgenspectrometer, waar-
bij het kristal is geplaatst op een roteerbare as en de 
opnemer is geplaatst op een arm die een cirkelbeweging om 
de kristalas kan uitvoeren, waarbij de kristalas en de 
opnemerarm zo zijn gekoppeld dat een rotatie van de kris-
talas over een h o e k © gepaard gaat met een rotatie van de 
opnemerarm over een hoek 2 0 , met het kenmerk, dat op 
de kristalas een eerste schijf met een straal r is beves-
tigd waarbij verder roteerbaar op de kristalas een tweede 
schijf met een straal 2r is gelagerd, waarbij het mechanis-
me verder twee geleidingsrollen bevat over elk waarvan een 
band of snaar is geleid waarbij elk van die banden met zijn 
ene einde vast is verbonden met de eerste schijf en met 
zijn andere einde met de tweede schijf. 
2. Mechanisme volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
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; dat de geleiderollen roteerbaar zijn gelagerd in een lager-
; blok dat kantelbaar is om een as die ligt in het vlak door 
de kristalas en dat loodrecht staat op het vlak door de 
assen van de beide geleiderollen. 

5 3. Mechanisme volgens conclusie 1 of 2, met het 
kenmerk, dat om een verdere vast op de kristalas beves-
tigde schijf een band of snaar is geleid welke met deze 
schijf vast is verbonden en verder over een geleidings-
schijf is geleid waarbij deze band is gekoppeld met een 

10 meetkop of een lineaal die samenwerkt met een vastopge-
stelde lineaal respectievelijk meetkop. 
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