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Imogex, Ifcc.» te'Mentor (Ohio), Verenigde Staten van Amerika 

Machine voor het-inspecteren van luchtbanden 

Be uitvinding omvat in zijn voorkeurs vorm het röntgen-

straalinspectiesysteem volgens het Amerikaase octrooi schrift 3.758.723 

en vele elementen van de röntgenstraalbandihspectiemachine volgens het 

Amerikaanse octrooischrift 3.789.226. 

Machines voor het met röntgenstralen inspecteren van 

produkten gebruiken de weergave van op een fluorescerend scherm geproduceerd 

röntgenstraalgchadwbeeld op beeldbuizen door middel van met een gesloten 

circuit werkend televisiesysteem. Dit maakt het mogelijk dat de inspecteur 

zich op een passende plaats bevindt, dicht genoeg voor regeldoeleinden 

maar buiten het gebied, waar gevaar bestaat-voor blootstelling aan röntgen-

stralen. ' _ 
* * i 

In het geval van produkten met ingewikkelde vorm, zoals 

luchtbanden, is het inmogelijk gebleken de hele constructie met röntgen-

stralen af te tasten in minder dan drie zones. Het is dus nodig één enkel 

röntgehstraalsysteem opnieuw op te stellen voor drie of meer opeenvolgende 

aftastingen, of om meerdere.röntgenstraalsystemen te gebruiken met meer 

dan één beeldbuis of monitor, hetgeen in het algemeen meer dan een persoon 

vereist, of anders een zeer langzame werking. 

Het hoofddoel van de uitvinding is het verschaffen van 

apparatuur voor het op een enkele televisiemonitor weergegeven van een 

röntgenstraalbèeld van een complete band over een luchtband,'vanaf één 

hiel over de zijwanden en het loopvlak of de kroon naar de andere hiel. 

Ander edoeleinden zijn het vereenvoudigen van de constructie 

en de werking van de röntgenstraalbandinspectie-apparatuur, en het ver-

schaffen van een slele en betrouwbare inspectie van de gehele constructie 

van elke luchtband door één enkele bedieningspersoon. 

In overeenstemming met de uitvinding in zijn voorkeurs-

vorm wordt een reeks van luchtbanden aangevoerd op een transporteur om 

automatisch en achtereenvolgens opgesteld te worden in een plaats met de 

wand van de luchtband tussen een röntgenstraalbron of -bronnen en een aan-

tal beeldsysternen voor aangrenzende zones van de luchtband. Het aantal 

beeldsystemen is bij voorkeur drie, één voor het loopvlak- of kroongedeelte 
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i van de band, en een voor elk zijgedeelte met inbegrip van een zijwand en j 

! een hiel. De drie aldus geproduceerde röntgenstraalschaduwbeelden worden 

dan gecombineerd in één enkel beeld, waarbij het middelste gedeeltqèn de 

; twee zijgedeelten elk een voldoend gedeelte van de breedte omvatten, zodat 

5 geen gedeelte weggelaten wordt, en het samengestelde beeld wordt weer-
i 

, gegéven op de beeldbuis van een televisiemonitor. I 

Bij voorkeur is elk beeld een stilstaand beeld teneinde 

, vervaging van fijne details te vermijden, die het gevolg kunnen zijn van- de 

persistentie van bewegende beelden of van een bijna samenvallen van be- I 

10 lichtingsintervallen met de tijd tussen opeenvolgende verschijningen van j 

! details in hetzelfde gedeelte van het beeldveld. Na een korte weergave j 

van het stilstaande beeld om de aanwezigheid of afwezigheid van schadelijke 

• onregelmatigheden of andere fouten te bepalen, wordt het vervangen door een 

ander stilstaand beeld van de volgende kruisgewijze band in een voort-

15 schrijding rond de omtrek van de luchtband. De inspecterende persoon krijgt 
* 

een korte rustperiode gedurende de verwijdering van de luchtband en zijn 

vervanging door de volgende luchtband. 

De essentiele nieuwe kenmerken van de uitvinding zijn 

de combinatie van afzonderlijke beelden in één enkel samengesteld beeld . 

20 van de gehele breedte van de luchtband, en de verschaffing van een inrich-

ting voor het produceren van een dergelijk samengesteld beeld. Er zijn ver-

scheidene manieren waarop dit gedaan kan worden. 

In het algemeen is het gunstig om drie fluorescerende • 

schermen te gebruiken, één voor het kroongedeelte en de andere twee voor de 

25 twee zijvandgedeelten aan elke zijde, hetzij op een vaste plaats of in ' 

een vaste verhouding met elkaar, aangeziende fluorescerende schermen de ! 

i grootste elementen van het beeldsysteem zijn. Het samenbrengen van de drie 

beelden in één enkel beeld kan geschieden door middel van drie televisie- ; 
i 

camera's, waarbij de drie elektronische beelden op passende wijze naast 

30 elkaar geplaatst worden"in één enkel beeld. Ook kan één enkele televisie- ' 

camera achtereenvolgens de drie beelden ontvangen en hen zenden naar één > 

enkele opslagbuis. 

De voorkeursinrichting omvat één enkele röntgenstraal- i j 

buis, waarvan de bundel achtereenvolgens, naar drie fluorescentieschermen ! 

35 gericht wordt, en waarbij de drie röntgenstraalschaduwbeelden achtereenvol-

gens gereflecteerd worden in de optische as van één enkele televisiecamera 
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: in een vaste positie. Dit verzekert een uniforme helderheid en versterking 
; en beschermt ook..de enigszins gevoelige camer&buis tegen mechanische 

schokken en andere verstorende invloeden. De drie afzonderlijke beelden 

: worden dan achtereenvolgens overgedragen» elk beeld naar één derde van de 

5 ' breedte van-dé trefplaat van een opslagbuis, waaruit het samengestelde beeld 

: gelezen wordt <m weergegeven te worden op de beeldbuis van de monitor als 

een stilstaand.beeld. 

Er zijn verscheidene mogelijke inrichtingen van spiegels 

voor het' reflecteren van de drie fluorescentieschaduwbeelden in de optische 

10 as van dp casjergjbuis. Voor dit doel is het nodig dat de optische wegen 

in wezen een identieke lengte hebben voor een uniforme versterking en juist 

. brandpunt, en dat het aantal en de richting van de reflecties zodanig is 

dat, de drie heelden in de juiste relatie geplaatst worden zonder een hoekver-

schuiving, die hen niet in de juiste relatie tot elkaar zou plaatsen. 

15 Een. complete omkering over 180° is niet lastig omdat het "beeld omgekeerd 
i 

kan worden, van "zijde naar zijde of ondersteboven alnaar de behoefte, door 

het gebruik van -een passende conventionele schakeling in de overdrachtsweg 

van het bepaaldgfieelbeeld van de camerabuis naar het passende gedeelte van 

de trefplaat van de opslagbuis. Een hoekverschuiving wordt gemakkelijk ver-

20 mede door de optische as altijd in ëén enkel vlak te houden, hoeveel keren 

deze optische^ aa ook gereflecteerd wordt. 

Dé voorkeursinrichting omvat dus drie fluorescentie-

schermen onder.een hoek van ongeveer 60 met elkaar, waarbij de luchtband i 
zo geplaatst is dat een sector hiervan in de door deze schennen gevormde 

25 trog ligt. De twee buitenste schermen die beelden produceren van de twee 

tegenovegestelde zijden.van de luchtbandsector, zijn elk voorzien van twee 

of drie spiegels onder zodanige hoeken, dat de beelden gereflecteerd worden 

naar een gemeenschappelijke as die bij voorkeur loodrecht staat op het 

middelste of derde scherm in zijn middelpunt. Het middelste scherm is voor-

30 zien van een stel spiegels, die het beeld van de luchtbandkroon uit de-

zelfde as en hierin terug reflecteren met een optische weg, waarvan de lengte 

identiek is aan'die van de spiegels voor de .buitenste of zijdelingse scher-

men. . . , 

Aangezien elke spiegel het beeld omkeert herstelt elk 

35 paar spiegels het beeld in zijn oorspronkelijke opstelling./Het centrale 

beeld, dat'" zich het dichtst bij de camera bevindt, kan niet gemakkelijk 

7503639 
ê 



k 

; teruggevoerd worden naar de centrale as met minder dan drie spiegels, 
i 

; hetgeen het beeld omgekeerd zou laten. Een meer compacte inrichting met 

, vier spiegels vermijdt de omkering en verzamelt meer licht in een optische 

< lens met een gegeven diafragma. De zijdelingse beelden kunnen dan gericht) 

5 j worden in optische wegen met dezelfde lengte in de as van een lens met vast 
! brandpunt, hetzij door twee spiegels die niet-omgekeerde beelden vertonen, 
i 1 
' of door drie spiegels, die omgekeerde beelden produceren welke een elektra-
! » 
nische heromkering vereisen» De camerabuis die met of zonder een lichtver-

sterker gekoppeld is met de lens, zal dan met opeenvolgende korte inter- J 

10 vallen de drie beelden, die samen het gewenste samengestelde beeld vormen,; 

naar de opslagbuis zenden. • 

De bovenstaande inrichting van drie optische wegen omvat 

bij voorkeur een spiegel in dezelfde plaats voor de optische lens van een ; 

televisiecamera, maar gericht in een andere richting voor elk van de drie j 

15 wegen vanaf de drie fluorescentieschermen. Dit geschiedt door het gebruik! 

van een enkele spiegel, die achter elkaar in drie posities gebracht wordt , 

als elke sector van de luchtband onderzocht wordt. 

De drie achtereenvolgens in de camerabuis geproduceerde 

elektronische beelden voor de drie gedeelten van elke luchtbandsector 

20 worden dan overgedragen, en wel elk beeld naar êên derde van de breedte van 

de trefplaat van een opslagbuis. Het samengestelde beeld van de gehele breedte 

van een luchtbandsector wordt dan weergegeven op de beeldbuis van een 

televisiemonitor als een stilstaand beeld. 

Gedurende de weergave van het samengestelde beeld van 

25 een hiel- naar hielsector van een luchtband door het uitlezen van het gehele 

elektronische beeld in de opslagbuis naar een beeldbuis als een stilstaand 

beeld, wordt de luchtband over een bepaalde hoek geroteerd om een andere • 

sector in de röntgenstraalbundel te brengen, en beelden van het loopvlak ̂  

en de twee zijden worden op dezelfde wijze gevormd en overgedragen, elk : 

30 naar êên derde van de breedte van de trefplaat van een tweede opslagbuis, j 
i 

Dan vervangt dit samengestelde beeld het voorgaande beeld op de beeldbuis i 

van de monitor, terwijl de luchtband geroteerd wordt naar een derde positie 

om het volgende samengestelde beeld te produceren in de eerste opslagbuis, 

enz. totdat de gehele omtrek onderzocht is. 

35 Indien gewenst kunnen twee of meer samengestelde beelden 

gelijktijdig weergegeven worden op de monitor, aangezien zij verscheidene ! 
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• malen breed zijn als hoog,® drie .fan deze samengesteldefceelden zullen 

• pssen op'de gebruikelijke rechthoekige vorm van de beeldbuis. Dit zal meer 

opslagbuiveïeisen, en vel êën meei- dan het aantal weergegeven beelden, 

: en de conventiQiwle, ̂Q̂ ê̂ ci.reuits. om elk beeld-te bewegen 

5 in een andere band van het beeldgehied van de televisiemonitor, totdat 
: het weergegeven is in elk van, de twee of drie posities. Deze multipele 

weergave kan de inspecteur behulpzaam zijn om een kleine onregelmatigheid 

gedurende een langere tijd waar te nemen, of om een grote onregelmatigheid 

' te volgen, als deze over meer dan êên van de samengestelde beelden loopt. 

10 > De uitvinding wordt in de volgende beschrijving nader 

toegelicht aaii de hand van dè tekeningen. 

. . » Figuur 1 is eeu bovenaanzicht dat hoofdzakelijk het 

mechanisme voor het hanteren van de luchtband toont. 
r v • : . . . . . . . . . . . 

- , Figuur 2 is een typisch samengesteld beeld van een 

15 luchtbBhdsëctór,"zoals dit verschijnt-op een televisiemonitor. 

^ figuur 3 is een typisch samengesteld beeld van drie aan-

grenzende luchtbandsectoren, zoals dit verschijnt op een televisiemonitor. 
* _ 

Figuur ̂  is een schematisch bovenaanzicht van êên vorm 

van een beèldsysteem, dat een even aantal spiegels voor de centrale 

20 optische weg omy;gt. 

Figuur 5 is een soortgelijk, schematisch zijaanzicht van. 

hetzelfde beeldsysteem, dat oneven aantallen spiegels bevat voor de zijde-

lingse optische wegen. 

Figuur 6'is op grote schaal een aanzicht van de onder-

25 steuning en aandrijving voor de roterende spiegel, die gemeenschappelijk 

is voor de optische wegen van de figuren IJ en 5. 

• Figuur 7 is een aanzicht als figuur 6, waarbij de onder-

steuningen zijn weggelaten om de werkwijze van de spiegelaandrijving 

beter te tonen. 

30 Figuur 8 is een schematisch aanzicht van een andere vorm 

van een beeldsysteem, dat een even aantal spiegels bevat voor de centrale 

optische weg. 

Figuur 9 is een soortgelijk schematisch aanzicht van 

dezelfde vorm. van het beeldsysteem als figuur 8, waarbij een even (in plaats 

35 van oneven) aantal spiegels voor de zijdelingse optische wegen gebruikt 

wordt. . 

750 3 6 8.9 



j Figuur 10 is'op grotere schaal een duinzicht van de ge-

| meenschappelijke spiegel volgens de figuren 8 en 9, waarbij wordt weer-

I gegeven hoe een nokschijf de spiegel positioneert voor 'de optische weg 

j volgens figuur 8. 

5 j Figuur-11 is een aanzicht als figuur 10 en toont de voor 

| de optische weg volgens figuur 9 gepositioneerde gemeenschappelijke spiegel» 

I Figuur 12 is een schematisch aanzicht van een op de steun-

' rollen rustende luchtbandt wanneer de beweging van de luchtband zojuist j 
I . - " • 

> gestopt xs. j 

10 | Figuur 13 is een schematisch aanzicht van dë door de ] 
-

. van de flens voorziene spoel van de rollen gelichte luchtband. 

Figuur 1H is een schematisch aanzicht van de luchtband 

. met gespreide hielen en gereed voor de positionering van een -röntgenstralen-

bron voor onderzoek van de inwendige structuur. j 

15 Figuur 15 is een schema van de verbindingén tussen de ele-

menten van de machine, ' 

Gedetailleerde beschrijving van dqfaitvinding. 

In figuur 1 omvat de luchtbandinspectiemachine de j 

' gebruikelijke met lood afgeschermde ruimte 20, waarbinnen de noodzakelijke 

20 röntgentransformator, koelmiddelvoorziening en een luchtbehandelings-

installatie geplaatst kunnen worden. Aan êén zijde bevindt zich een in ver-

tikale richting schuifbare deur 23, waardoorheen een lüchtband per keer 

doorgelaten kan worden. ' 

Aan dezelfde zijde als de deur 23 bevindt zich een ; 

25 transporteur 1j0, die een conventionele door zwaartekracht of motorisch j 

aangedreven rollentransporteur kan zijn» welke eindigt in een kort gedeelte 

naast de deur 23, dat voorzien is van schuine rollen 1*1, die diagonaals- i 

gewijs gericht zijn naar een zijhek k2, waartegen achtereenvolgens elke j 

luchtband tot stilstand gebracht wordt door de schuine rollen. Aan de tegen-

30 overgestelde zijde van de machine bevindt zich de afvoertransporteur U5, > 
} 

die ook een rollentransporteur kan zijn, en die een kort transportgedeelte 

kan omvatten, dat neerwaarts geheld kan worden voor het afvoeren van defecte 

luchtbanden van de produktielijü van-daan. 

Binnen de afgeschermde ruimte 20 bebinden zich een paar 

35 in dwarsrichting lineair beweegbare spoelen 50 met verlüikale hartlijnen 

en een ander paar over een boog beweegbare spoelen 51, die elk terugge-
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i ' M M . toen gorden * t M veg van de In «e «ehin. Jctoende'Xuchttenden; 

i en die bewogen kunnen worden in de weg van de banden om" in aangrijping te j 

: komen met elke luchtband en hem voor onderzoek vast te houden, 

j Groepen korte rollen 52 nemen ruimteA buiten de wegen ; 

'5 ! van de spoelen 50 en 51 in beslag om de in en uit de machine bewegende 

j banden te ondersteunen. Deze rollen worden motorisch aangedreven om de lucht-

' banden naar de juiste positie te bewegen en om de banden na voltooiing 

i van het onderzoek te verwijderen. Andere korte rollen 53 op zwenkarmen zijn 
t * • 

' geplaatst in de spleten tussen de groepen van rollen 52-gedurende de 

10 beweging van de luchtbanden in en uit de machine, maar zij zijn op andere 

tijdstippen uit de wegen van de spoelen 50 en 51 teruggetrokken. Aan de-

• zelfde zijde van de weg van de banden als het hek k2 en de spoelen 51 I 

; bevindt zich een stelsel van vertikale rollen 5^ om de luchtbanden direkt; 

. door de machine te geleiden. ' 

15 s Boven of onder de weg van de luchtbanden, maar vertikaal 

! beweegbaar in de weg bevinden zich een hielsprei&ingsmechanisme 56 en een 

röntgenstraalbrón 60. Tussen de lineair beweegbare spoelen 50 bevindt zich 

een röntgenbeeldsysteem 10Ö, dat hieronder in detail beschreven zal worden. 

Het hielspreidingsmechanisae 56 is van het'in het 

20 Amerikaanse octrooischrift 3.789.226 weergegeven algemene type. Het bestaat 

uit twee paren vingers 57, die vrij roteerbaar zijn rond horizontale assen, 

en die gesteund .worden door telescopische buizen 58. Het bovenste paar vingers 

57 kan gemonteerd zijn op een buitenste steuribuis of -buizen, en het 

onderste paar vingers op een binnenste buis of buizen 58, waarbij de 

25 vingers 57 van elk paar ver genoeg in horizontale zin gèscheiden zijn om 

zich buiten de rontgenbundel van de röntgeribron 60 te bevinden. Zij bevinden 

zich ook op een zodanige horizontale hoek dat zij ongevèer radiaal verlopen 

ten opzichte van de te onderzoeken luchtbanden. Het gehele hielspreidings-

mechanisme 56 wordt motorisch aangedreven om een vertikale beweging uit te 

30 voeren in het open midden van de horizontale -luchtband in de machine en 
- * r 

voor het horizontaal bewegen van de vingers 57 in de ruimte tussen de hielen 

van de luchtband. De hielen worden gespreid door een vertikale spreiding 

van het bovenste paar en hét onderste paar vingers 57 door een telescopische 

. beweging van ..de steunen 58, zoals in detail in het bovengenoemde oetrooi-

35 schrift beschreven is. 
• De röntgenbron'60 is gemonteerd op een vertikale arm 61, 
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; die de nodige elektrische kabels bevat, Deze arm is vertikaal beweegbaar 
! 

: om het venster van de röntgenbuis 62 te plaatsen binnen de open hielcirkel 

• van een luchtband in het centrale vlak van de luchtband, en om de buis 

j in horizontale zin te bewegen om de röntgenbron dichtbij of tussen de 

5 ! hielen van de luchtband te positioneren, voor welk doei de röntgenbuis 

j 62 ten opzichte van de steunarm 6t verschoven is. De röntgenbuis 62 is 

j bij voorkeur van het type'dat roteerbaar is rond zijn longitudinale as docir 

i een passende motorische aandrijving, zoals een stapmotör 6k, om de röntgeii-i 
bundel vanuit het venster' 63 in verschillende richtingen te richten. 

10 In deze machine worden de te onderzoeken luchtbanden, 

onafhankelijk van hun afmeting, geplaatst met hun middenvlakken op een be-

paald niveau, en de röntgenbron wordt geintroduceerd in het midden van de 

luchtband met zijn venster in het middenvlak,' dichtbij de hielen van de 

luchtband maar hier niet tussen. Dit geschiedt door de gecombineerde, in 

15 . volgorde plaatsvindende werking van een aantal mechanismen. 

! Het eerste in de reeks van cle positioneringsmechanismer 

is een elektrisch oog 71 bij de vertikale rollen 5̂  en juist voorbij het j 
! midden van de machine. Wanneer de langs de rollen 5̂  bewegende luchtband j 

de.straal onderbreekt, wordt de aandrijving van de transporteurrollen 52 

20 geètopt, de rollen 53 naai'1 beneden bewogen, en de spoelen 51 naar binnen j 

gezwenkt, waardoor de luchtband voor hen uit geduwd wordt. De lichtstraal j' i 
van een ander elektrisch oog 72 bij de positie van de röntgenbron 60 wordt 

eerst onderbroken door de luchtband en schijnt dan door het open midden 

van de luchtband, vanneer de luchtband bij zijn gewenste positie tussen j 

25 de ingang en de uitgang bevindt. De verlichting van het elektrische ,oog | 

72 na de tijdelijke onderbreking van de lichtstraal stopt de beweging van j 

de spoelen 51 en start de beweging van de spoelen 50 naar de luchtband j 
! 

vanaf de tegenover de rollen 51 liggende zijde. i 
i 

Wanneer de lineair beweegbare spoelen 50 in aanraking ! 

30 komen met het loopvlak van de luchtband met een bepaalde kracht, stuurt de 

reactie het staken van de beweging van de spoelen, en het begin van de i 

opheffing van de luchtband'door de flenzen 55 van de spoelen 50 en 51. 
b 

Tegelijkertijd wordt de afstand tussen de hielcirkel en "het loopvlak van de 

band (dat wil zeggen de seĉ iehoógte van de luchtband) waargenomen door een 

35 beweging-metende inrichting, zoals een aan de motorische, drijving van de ; 

spoelen 50 gehechte impulsgenerator en een bijbehorende 'impulsteller. De 

7 0 3 6 3 9 



j aldus gemeten afstand wordt gebruikt voor de automatische regeling van , j " • ! I andere functies van de machine, zoals hieronder verklaard zal vorden. '• i - I ! De spöelen 50 en 51 zijn voorzien van motorisch aange- • t 
j dreven in vertikale zin Beweegbare onderste flenzen 55 en ook van stapmotoren 

5 ! voor het periodiek roteren van de spoelen, die allemaal ook beschreven zijn 
! i"n het Amerikaanse octroóischrift 3.789.226. De flenzeh 55 worden omhoog 
; bewogen over een afstand, die het middenvlak van de luchtband tegenover het t .- - - -

i midden van het• beeldsysteem zal plaatsen. Als de luchtbanden allemaal i • 
dezelfde hoogte/breedteverhouding hebben, kan de mate van omhoog beweging 

10 ' gemakkelijk geprogrammeerd worden uit de sectiehoogteK die op de zojuist : 
verklaarde manier waargenomen is. Als zij varierende hoogte/breedteverhoudingen 

; hebben, worden betere resultaten verkregen door zowel bovenste als onder-i . 
i ste flenzen van de spoelen 50 en 51 naar elkaar toe te bewegen met dezelfde 
: snelheid, totdat een vaste weerstand ontmoet wordt, die luchtbanden van 

15 bijna alle af&etingen en; soorten met hun middenvlakken nauwkeurig in een 
: pbsitie zal plaatsen corresponderende met de Volgende "lokalisering van de 
rontgenbron 60, zoals weergegeven in figuur 13. 

Wanneer de opheffende beweging van de luchtband voltooid 
is wordt het hielspreidingsmechanisme 56 vertikaal bewogen tot de zojuist 

20 genoemde bepaalde hoogte, en dan horizontaal om de vingers 57 binnen de 
hielen van de luchtband te plaatsen. De paren vingers worden dan in vertiMe G 
zin gescheiden om de hielen te spreiden over een afstand die evenredig is 
met de sectiebreedte, welke afstand ook afgeleid wordt van de sectiehoogte 
van de luchtband, zoals hierboven verklaard is. Be positie en de toestand 

25 van de luchtband op dit tijdstip zijn weergegeven in figuur 1̂ . 
Tenslotte wordt de rontgenbron 60 vertikaal bewogen ^ j t zodat de hartlijn van de röntgenbuis 62, met inbegrip van de trefplaat die 

: de bron van de rontgenbundel is, zich in hetzelfde bepaalde vlak bevindt 
! j 

als het centrale vlak van de luchtband. Be rontgenbron 60 wórdt dan hori-
30 zontaal bewogen naar het; beeldsysteem 100, .waarbij de longitudinale as 

van de röntgenbuis parallel verloopt aan elk der fluorescentieschermen 
van het beeldsysteem, hetgeen hieronder besehreven zal worden. Door een 
passende timing van de stapmotor 6k kan de röntgenbuis gedraaid worden om . 
de rontgenbundel achtereenvolgens te zenden door één hiel en zijrand van 

35 de te onderzoeken luchtband, dan door het loopvlakgedeelte, en tenslotte 
door de andere zijwand en hiel. Met een rustperiode in elk van deze drie-

750568» 
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: posities wordt een vierde periode met ongeveer dezelfde)lengte gebruikt vclor 

| het draaien van de luchtbahd, om de luchtband, die onderzocht wordt, te 

; draaien om een andere sector te bewegen in de weg van de röntgenbundel, 

! door een gezamenlijke rotatie van alle spoelen 50 en 51 "over een bepaalde 

c; ; hoëk. 

j Deze tijdperioden voor het zenden van de röntgenbundel 

door verschillende gebieden van een luchtband komen overeen met de periode'n 

voor het vormen van verschillende optische wegen vanaf de verschillende 

. fluorescentieschermen, zodat de röntgenbundel altijd gericht zal worden naar 

10 het ene van de drie fluorescentieschermen, waarvoor een complete lichtweg [ 

in de videocamera 105 dan verschaft is, zoals hieronder• Verklaard ZË.1 worden. 

De primaire as van het beeldsysteem 1ÖÖ ligt in het- j 

zelfde reeds vermelde bepaalde vlak, dat ook het centrale vlak is van de | 

. luchtband wanneer deze luchtband op de juiste wijze gepèsitioneerd is. 1 

15 . 'liet eerste element van het beeldsysteem is een groep 
: fluorescentieschermen, waarvan het aantal bij Voorkeur drie is. Een centraal 

flüorescentiescherm 101 staat loodrecht op het centrale vlak van de lucht-' 

band om een schaduwbeeld te ontvangen van het loopvlak of de kroon van de J 

: luchtband, en wordt geflankeerd door een bovenste fluorèscentiescherm 102 j 

20 en een onderste flüorescentiescherm 103, boven en onder de luchtband, in | 

elk geval onder een hoek van ongeveer 60 tot ?5° ten opzichte van het vlak 

' van het centrale scherm 101. De schermen 102 en 103 ontvangen'schaduw- ! 

t 
beelden van de twee zijden van de band. j 

De fluorescentieschermen en de andere hiermede verbonden 

25 elementen van het beeldsysteem zijn aangebracht in een luchtdicht comparti-

ment op de gebruikelijke manier om te verhinderen dat strooiliofc de func- ! 

tionering van het systeem schaadt, maar ter vereenvoudiging van de illu- j i 
stratie is de vorm van dit compartiment weggelaten uit de figuren. j 

Het beeldsysteem omvat ook tenminste êén videocamera ! 
i 

30 voor het overdragen van de schaduwbeelden op.de verschillende fluorescentie-i 
schermen. De structureel eenvoudigste inrichting is de toepassing van : 

hetzelfde aantal camera's als schermen, waarbij elke camera gericht is . 

naar éên scherm, en het gebruik van een conventionele sbhakeling voor het J 

overdragen van het elektronische beeld van elke camera, naar een gedeelte I 

35 van de trefplaat van een opslagbuis om een samengesteld'beeld te vormen, 

dat dan uitgelezen wordt op de beeldbuis van een monitor. Een dergelijke 

7 5 0 3 8 8 9 
i 



1 
I inrichting is onderhevig aan variaties in dë transmissie van de deelbeelden, 

| waaruit het samengestelde beeld bestaat, en de voorkeur wordt daarom gegeven 

i aan het gebruik van een enkelefvideocamera, met name omdat de camera's 

I in werkelijkheid slechts gedurende een fractie van de totale tijd gebruikt 

5 I worden, waarbij de rest van de'tijd in beslag genomen .wordt door het bekijken 
- ~ \ 

! van het samengestelde beeld door een inspecterende persoon, en gedeeltelijk 
l : ' ,; 
i door het verschuiven van 'de positie van de luchtband om een andere sector 
ï 
; tè kunnen onderzoeken. !. 

j. ï • . * < * 

In een in de figuren U en 5 weergeg'even voorkeursuit- i 

10 i vpering is een zeer gevoelige videocamera niet een lens met grote lensopening 

; gemonteerd in lijn met het midden van hét scherm 101. Direkt achter het 
j scherm 101 onder een hoek van (figuur bevindt zich een spiegel 107, 
i ' 

: die het beeld op het fluorescentiescherm 101 'naar een zijde reflecteert 

I -en een tweede spiegel 108 parallel aan de spiegel 107 op een afstand hier-

15 > van, die zo klein mogelijk is zonder hét veroorzaken van interferentie, 
t - ' 

J dient om het beeld te reflecteren in een richting parallel aan de oor-

spronkelijke lichtweg. Een derde spiegel 109 onder een,rechte hoek met de 

: spiegel 108 reflecteert het beeld terug naar de as van,de inrichting, en 

een vierde spiegel 110 parallel aan dé spiegel 109 voltooit het reflectie-

20 j systeem, zodat de camera 105 het schaduwbeeld op hét fluorescentiescherm 

* 101 ziet, alsof het dirfekt bekeken werd vanaf een afstand voor het produceren 

j- van een zeer klein elektronisch beeld in de camera, maar op een camera-
: plaats die veel dichterbij is dan die afstand, vanwege het vouwen van de 

• lichtweg door de opeenvolgende reflecties. De spiegels-107, 108 en 109 zijn 

25 in vaste posities, maar de spiegel 110 is roteerbaar, zoals hieronder ver-

klaard zal worden. 

De fluorescentieschermen 102 en 103 aan de twee zijden 

van de luchtband zijn elk voorzien van identieke stellen spiegels, maar 

alleen het stel voor het onderste scherm 103 is in figuur 5 weergegeven. 

30 In dit stel zijn er drie spiegels tussen het'fluorescentiescherm 103 en de 

camera 105, in plaats van de vier tussen het scherm 101 ,en de camera 105. 

De eerste spiegel 111, die zich het dichtst bij het fluorescentiescherm 

103 bevindt, is zo dicht bij het scherm geplaatst als mogelijk is zonder 

last te hebben van de spiegel 107, en hij reflecteert het schaduwbeeld 

35 op het scherm 103 onder ongeveer een rechte hoek. Op een korte afstand achter 

de spiegel 107 bevindt zich een andere spiegel 1.12, die het schaduwbeeld : 
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onder een tamelijk stompe hoek reflecteert, zódat de gereflecteerde lichtweg 

óf optische as s loodrecht staat op de as van de camera "105 en de spiegel j 

110 op zodanige wijze "bereikt dat hij nauwkeurig langs '|ie optische as van! 

de camera 105 gereflecteerd wordt. Door het verstellen van de, positie en ] 

5 de hoek van de spiegels 111 en 112 kan de lengte van de-, lichtweg geljkgemaakt 

worden aan die vanaf het scherm 101 naar de camera 105,„ zodat de heelden j 

van "beide schermen 101 en ,102 nauwkeurig gefokusseerd kunnen worden met | 

dezelfde instelling van de optische lens van de camera 105. Dit zelfde j 
j i 

geldt voor het beeld van het bovenste scherm 102, aangezien zijn lichtweg j 

10 j dezelfde vorm en lengte heeft als die van het onderste scherm 103. j 

Zoals reeds vermeld is, is de spiegel 110 gemeenschappe-

lijk voor het optische systeem van alle drie de fluorescentieschermen 1011 

102 en 103, maar moet in een verschillende richting gedraaid worden voor j 

het ontvangen en doorzenden van het licht van elk van deze schermen .Dit j 

15 geschiedt door de spiegel 110 te monteren op een ringvormig tandwiel 115, | 

zoals weergegeven is in de. figuren 6 en 7. Het kringvormige tandwiel 115 | 

draait binnen een groep van steunwielen 116, die gemonteerd zijn op een j 

gemeenschappelijke steun binnen de videocamera 105. Het tandwiel 115 is in 

aangrijping met een even groot aandrijvend tandwiel 117» dat deel uitmaakt 

20 van een uit vier takken bestaand sterradmechanisme, waarvan het nokschijf 

en penelement 118 verbonden is met een lonker 119 met constante snelheid, j 

De spiegel 110 zal dus achtereenvolgens vier stationaire; posities innemen; 

onder rechte hoeken, met een kort interval voor het verschuiven van de ene 

positie naar de volgende. Indien gewenst kan een stapmotor gebruikt worden 

25 voor hetzelfde doel, maar het sterradmechanisme verdient de voorkeur om 

de spiegel 110 nauwkeurig in zijn drie werkzame posities te plaatsen. 

In drie van zijn vier posities vormt £e roteerbare ! 

spiegel 110 een deel van de lichtweg vanaf het ene of de andere van de drie 

fluorescentieschermen in volgorde, en zijn vierde positie is onwerkzaam. ; 

30 In deze dode positie wordt tijd verschaft voor het bewegen van de luchtband 

door rotatie van de vier spoelen 50 en 51 over zodanige hoeken, dat een 

andere sector van de luchtband in positie gebracht wordt, om de ró'ntgenbundel 

te onderscheppen, zodat het schaduwbeeld van die nieuwe sector-ontvangen 

kan worden door de videocamera 105, * 

35 Opgemerkt wordt dat het optische systeem, met inbegrip, 

van het scherm 101, vier spiegels omvat, die elk het beeld zodanig om-



; draaien, dat de herhaalde omkering en heromkering het door de camera 105 " 

' bekeken beeld in een rechtopstaande gestalte herstellen,-maar waarbij de ' 

; drie spiegels die de beelden op het bovenste scherm 102 en het onderste 

i scherm 103 reflecteren, het beeld ondersteboven gedraaid; laten, hetgeen 

5 , betekent vanaf een zijde van de band naar de andere. Dit«vereist een aan-

vullende omkeerbewerking, voordat de drie deelbeelden samengebracht kunner. 

J worden om een samengesteld beeld te vormen van de gehele sector van hiel 

naar hiel van de luchtband met de delen in de juiste volgorde. Deze be-

werking wordt gemakkelijk uitgevoerd door een conventionele elektronische 

10 inrichting voor het kiezen van de juiste richting van de aftasting, wanneer 

elk deelbeeld uit de camera 105 gelezen wordt om overgedragen te worden 

naar de andere bewerkingselementen van de beeldapparatuur. 

De videocamera 105 omvat noodzakelijkerwijze tenminste 

een optische lens, die gefokusseerd is op een lichtgevoelig oppervlak waar-

15 op een met de verlichting evenredige elektrische lading gevormd wordt . 
- t 

Hij kan ook verschillende verfijningen en versterkingselementen omvatten, 

zoals een liehtvoorversterker of interne elektronische ladingversterkers. 
: Aangezien het contrast in het schaduwbeeld van de luchtband waarschijn-

lijk niet zeer groot zal zijn, moet in elk geval de camera van een type 

20 zijn, dat een maximale gevoeligheid zal hebben voor kleine variaties in de 

verlichtingssterkte. Bovendien moet hij van een type zijn dat de lading 

integreert, teneinde een uiteindelijk elektronisch beeld met maximale 

helderheid en definitie te produceren bij het waarnemen van het schaduw-

beeld van de stationaire luchtbandsèctor. 

25 Een alternatieve inrichting voor het produceren van op-

eenvolgende optische beelden van drie aangrenzende fluorescentieschermen 

in een videocamera is weergegeven in de figuren 7 en 8. In deze uitvoering 

is zoals in de reeds beschreven uitvoering,, de sector van de luchtband, 

die onderzocht wordt, omgeven door drie fluorescentieschermen 101, 102 

30 en 103, en een videocamera 105 bevindt zich in lijn met het midden van het 

centrale scherm 101, zoals hierboven beschreven is. 

De optische weg vanaf het centrale fluorescéntiescherm 

101 naar de videocamera 105 lijkt op die van figuur h3 eii omvat vier spiegels 

elk onder een hoek van ̂ 5° met de optische as, zodat het licht gereflec-

35 teerd wordt onder rechte hoeken met zijn voorgaande weg en dan terugge-

voerd wordt naar de oorspronkelijke as een kleine afstand daarvandaan. Deze 
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! vier spiegels omvatten veer drie stationaire spiegels 120, 121' en 122 in j 
| volgorde vanaf het fluorescentiescherm 101 naar de videocamera 105« De vierde i 
' spiegel 125 is een beweegbare spiegel, maar heeft een meer ingewikkelde 
i beweging dan die van de spiegel 110. 

5 I In deze inrichting omvatten de lichtwagen vanaf het 
, bovenste scherm 102 en het onderste scherm 103 naar de camera 105 elk 
: slechts twee spiegels. In figuur 2 wordt het schaduwbeeld op het onderste 
fluorescentiescherm 103 gereflecteerd door een stationaire spiegel 123, 
en het beeld op het bovenste fluorescentiescherm 102 wordt gereflecteerd 

10 door een stationaire spiegel 12kt in elk geval direkt naar de beweegbare 
spiegel 125. Aangezien er slechts twee spiegels zijn wordt het schaduwbeeld 
opnieuw omgekeerd en het van elk van de drie fluorescentieschermen 102, 1ojl 
en 103 ontvangen beeld bevindt zich in elk geval in een rechtopstaande ! 
positie. Het verkrijgen van dit resultaat vereist een wel niet alleen een j 

15 langere lichtweg om interferentie met de spiegel 121 met een resulterend j 
verlies van lichtsterkte te vermijden, maar voor een lichtweg met redelijke 1 
lengte vereist deze constructie het plaatsen van de spiegels, die de scha-

' * ! 

duwbeelden op de bovenste en onderste schermen 102 en 103 reflecteren, ! f 1 

onder oneven hoeken zodat er geen reflectie onder rechte hoeken is. De be-
20 weegbare spiegel 125 moet dus niet alleen geroteerd worden om licht te f ontvangen vanaf de juiste zijde van de as van de camera 105, maar moet , 1 

ook gekanteld worden om de zojuist vermelde oneven ontvangsthoek van het • 
licht op te vangen. 

Het kantelen van de spiegel 125 vereist een aanvullend : 
25 mechanisme, dat is weergegeven in de figuren 8 tot 11. Zoals in het geval i 

van de spiegel 110 (de figuren ̂  tot 7) is de spiegel 125 gemonteerd op een 
; ringvormig tandwiel. dat wordt aangedreven door een sterradmechanisme, 
maar in dit geval is de spiegel 125 niet star gemonteerd maar kan zwenken ; 
in een juk 126. Een stationaire nokplaat 127 heeft de vorm van. een gedeelte 

30 van een bol, waarop een nokbaan 128 uitgesneden is. De nokbaan 128 kan 
ovaal zijn goals weergegeven in figuur 9, of de vorm van een ei hebben, 
waarbij de ene helft cirkelvormig en de andere helft ellipsvormig is.In 
het gedeelte van een werkcyclus waarin de spiegel 125 het schaduwbeeld j i 
van het fluorescentiescherm 101 reflecteert, moet hij dus een hoek van 1»5° 

35 met de as van de camera 105 voor een reflectie over een rechte hoek, en 
de spiegel 125 wordt onder- die hoek geplaatst door een nokvolger 129, die ; 
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in de "baan 128 beweegt naar êên van de einden van de in de figuren 8 en 10 

weergegeven ovaal (of naar het einde van de ellipsvormige helft van de 

eivormige baan, indien deze gebruikt wordt). In de voorgaande en volgende 

delen van de cyclus , wanneer de spiegel 125 het schaduwbeeld van het boven-

5 1 ste scherm 102 of het onderste scherm 103 reflecteert, moet de spiegel een 

; scherpere hoek maken met de as van de camera 105 voor het verkrijgen van 

een reflectie over een stompe hoek,, en de nokvolger 129 zal zich dan bevind: 

in êên van de delen van de baan, waarin de baan 128 zich dichterbij de as 

, van de inrichting bevindt, zoals weergegeven in de figuren 9 ei/11. Zoals 

10 hierboven reeds vermeld is wordt 1/4 deel van de cyclus gebruikt om de lueht 

band naar een nieuwe positie te bewegen en gedurende dat gedeelte van de 

cyclus wordt geen beeld gereflecteerd. De vorm van de nokbaan gedurende 

het dode 1A gedeelte van de cyclus is dus niet belangrijk en de nokbaan 

kan een simpele cirkelvormige weg vormen (als deel van een ei-vorm) naar 

15 de volgende werkpositie. 

Andere optische systemen kunnen gebruikt worden voor 

het waarnemen van de verschillende fluorescentieschermen. Spiegels naast 

elk fluorescentiescherm kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden om horizontaal 

te reflecteren in dezelfde richting als die van de invoer- en afvoer-

20 transporteurs Uo en U5, waarbij tweede en derde spiegels gebruikt worden 

voor het reflecteren in een horizontale camer-as, eveneens parallel aan de 

transporteurs en gaande door of dichtbij de röntgenbron. Een dergelijke 

inrichting zou-optische beelden produceren, die zijdelings hellen onder de-

zelfde hoeken als de fluorescentieschermen, en die nodig maken dat de 

25 camera gedraaid wordt om in lijn te komen met het vlak waarin de gevouwen 

optische as ligt voor elk deelbeeld, of anders het gebruik van een roteer-

baar omkeerprisma, zoals gebruikt wordt in panoramische telescopen. 

In beide uitvoeringen van de in de figuren weergegeven 

en hierboven beschreven optische systemen worden opeenvolgende beelden 

30 van drie delen van de breedte van een sector van een luchtband geproduceerd 

in êên enkele videocamera voor een daarop volgende verwerking in een samen-

gesteld beeld, dat waargenomen kan worden door een bedienende persoon, 

zoals hieronder beschreven zal worden. 

Een dergelijk samengesteld beeld kan op verschillende 

35 manieren geproduceerd worden. Een manier is, zoals reeds hierboven beschre-

ven is, het gebruik van drie videocamera's, die elk naar êên fluorescentie-
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scherm gericht zijn. Een andere manier is het reflecteren van de schaduw-

beelden van de verschillende fluorescentieschermen naar een gemeenschappe-

lijke plaats op een van de weergegeven wijzen, maar in plaats van door 

een roterende spiegel de beelden 'achtereenvolgens in de as van een camera 

te reflecteren, kan een groep spiegels gebruikt worden, ,die elk onder een 
- i 

zodanige hoek staan dat zij licht ontvangen van een flüorescentiescherm 

en het reflecteren in een enkele camera op zodanige wijze, dat het botst 

tegen 1/3 deel van de breedte van de lichtgevoelige plaat van de camera. 

De beste resultaten zijn verkregen door het produceren 

van afzonderlijke elektronische beelden achtereenvolgens in êen enkele 

videocamera en door het combineren hiervan door elk beeld op zijn beurt 

over te dragen naar 1/3 gedeelte van de breedte van de trefphat van een 

opslagbuis om het gewenste samengesteld̂ beeld in de opslagbuis samen te i 
stellen, welke buis zich op een andere gunstigere plaats kan bevinden dan j 

de camera. j 

Als het blijkt dat het lastig is om deelbeelden te j 

verkrijgen, die bij hun randen precies op elkaar passen vanwege fysische ' 

problemen bij het precies op elkaar brengen van de randen van. de verschei-j 

dene fluorescentieschermen, of het reproduceren van beelden waarvan de j 

randen precies samenvallen, of als het gewenst is om deelbeelden te pro- ! 

duceren waarvan om de een of andere reden de randen enigszins overlappen, | i , i 
kan het de voorkeur verdienen de rontgenbron voor de verscheidene deel- 1 

t 

beelden enigszins te verplaatsen uit een gemeenschappelijke oorsprong in j 

een richting van de schermen vandaan. Voor dit doel is het alleen nodig ; 

de röntgenbuis enigszins uit het midden in zijn roterende ondersteuning te' 

monteren, zodat de fokus zich enigszins verder van het fluorescentie-

scherm vandaan zal bevinden in elke positie dan de rotatie-as van de röntgen-

buis . 

Xn elk geval moet de luchtband, die onderzocht wordt, | 

stapsgewijs gedraaid worden om êên sector van de luchtband na de andere j 

in de onderzoekpositie te bewegen. De omtreksafstand van de luchtband vanaf 

de ene positie naar de volgende wordt beheerst door de breedte van de 

schermen 101, 102 en 103, en bepaalt de rotatiehoek van de spoelen 50 en 51 

in elke stap. Het aantal stappen wordt beheerst door de omtrek van de lucht-

band, die afhankelijk is van de hieldiameter en de sectiehoogte. Bij lucht-

banden met dezelfde hieldiameter wordt het aantal stappen verkregen door 



| een zeer eenvoudige berekening van de constante hieldiameter en de varia-
; bele sectiehoogte, welke:laatste bepaald wordt door het meten van de po- • 
sitie, waarheen de spoelen 50 bewogen werden, zoals reeds beschreven is. 

I Instructies die gebaseerd zijn op de mate van vooruitbeweging van de spoelen 
50, kunnen dus automatisch omgezet worden in instructies voor het aantal 

: rotatiestappen van de vier stapmotoren, die de steun- en verstelspoelen 
50 en 51 aandrijven. 

Als luchtbanden met verschillende hieldiapieters ver-
werkt moeten worden, kan een aanvullende meting nodig zijn, die automatisch 
uitgevoerd kan worden door een inrichting zoals beschreven is in het 
Amerikaanse octrooischrift 3.758.723. 

Haar het juiste aantal stappen met de juiste omtreks- > 
afstand veroorzaakt de programmeringsapparatuur het terugtrekken van de 
rontgenbron, het naar elkaar toe komen van de spreidvingers, het terug-
trekken van de hielspreider, en tenslotte het naar beneden bewegen van de, 
spoelflenzen 55 om de luchtband te plaatsen op' de transporteurrollen 52 
om uit de machine gevoerd te worden. 

In de voorkeursvórm van de uitvinding wordt dus een 
timing- of programmeringsapparatuur gebruikt voor het ontvangen van het 
signaal van het elektrische oog, dat de aanwezigheid van een luchtband 
aangeeft, en voor het uitvoeren.van de volgende bewerkingen, zoals aangeduid 
in het schema volgens figuur 15. 

A. Het elektrische oog 71 stopt de transporteur, laat 
de rollen 53 zakken en start de beweging van de spoelen 51• 

B. Het elektrische oog 72 stopt de beweging van de spoelen 
51 en start de beweging van de spoelen 50. 

C. De reactiedruk van de luchtband tegen de spoelen 50 
stopt hun beweging, start gelijktijdig het opheffen van de onderste flen-
zen van de spoelen 50 en 51 en heeft ook tot gevolg dat de positie van de 
spoelen 50 gelézen wordt in een computer of een andere programmerings-
inrichting. 

D. De computer vertaalt de positie van de spoelen 5Q 
in een gewenste hefafstand,van de luchtband, de mate van spreiding van de 
hielen, en het aantal stappen voor een complete rotatie van dé te onder-
zoeken luchtband. 

E. De flenzen van de spoelen 50 en 51 heffen de lucht-
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| band over de bepaalde afstand. 

! F, De hielspreider % beweegt vertikaal naar het cen-

i trale vlak, en horizontaal om de vingers 57 tussen de hielen te"plaatsen, 

| G. De vingers 57 gaan van elkaar om de hielen over de 
i 

5 s bepaalde afstand te spreiden. 

, H. De röntgenbron 60 beweegt vertikaal naar het cen-

! trale vlak, en horizontaal rïaar een positie bij de hielen (met het venster 

; 63 gekeerd naar het bovenste fluorescentiescherm 102 en met de spiegel 11Ó .. 

| gedraaid om een beeld vanaf 'dat scherm te reflecteren). j 

10 j J. 1. Wanneer röntgenstralen die uit het venster komen 

een schaduwbeeld vormen van êên zijde van een luchtbandsector en een corres-

ponderend elektronisch beeld in de videocamera gevormd wordt, wordt het j 

i beeld overgedragen naar 1/3 deel van de breedte van de trefplaat van een j 
i 

i opslagbuis. j 
i 

15 i 2. De motor 119 met constante snelheid draait via j 
' > . • 
' het sterradmechanisme 118 de spiegel 110 een kwart omwenteling om het j 

schaduwbeeld van het midden van de luchtbandsector te reflecteren. j 

3. Tegelijk met het draaien van de spiegel 110 draait 

de stapmotor 6U het röntgenvenster 63 naar het middelste scherm. ; 

20 Het beeld van het schaduwbeeld öp het centrale 

: scherm wordt overgedragen naar het midden van de trefplaat van de opslagbuis. 

5. De motor met constante snelheid draait de spiegel 

110 weer een kwart omwenteling. ! 

6. Het röntgenvenster wordt gedraaid naar het onder-

25 1 ste fluorescentiescherm. 

7. Het beeld van het schaduwbeeld op het onderste 

scherm wordt overgedragen naar het laatste derde gedeelte van de breedte ! 
j 

van de trefplaat van de opslagbuis» { 

8. De motor'met constatfite snelheid draait de spiegel 

30 110 een kwart omwenteling naar een dode of onwerkzame positie. ! 

9. Het röntgenvenster wordt gedraaid naar zijn start-

positie. 

10. Het samengestelde beeld in de opslagbuis wordt ; 

uitgelezen als een stilstaand beeld op een televisiemonitor. 

35 11. De spoelen 50 en 51 draaien over een bepaalde hoek 

om een andere" luchtbandsector in onderzoekpositie te brengen, 
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« 12. De motor met constante snelheid draait de spiegel 

! 110 in kwart omwenteling naar zijn startpositie. -
i 

13. Kaar 2̂ . De stappen 1 tot 12 worden herhaald waar-

| "bij het samengestelde "beeld gevormd wordt in een tweede opslagbuis, ter-

5 ; wijl het voorgaande beeld weergegeven blijft via de stappen 13 tot 21. 

| In de stap 22 wordt het beeld van de eerste opslagbuis ivervangen op de mo~ 

: nitor door het beeld van de tweede opslagbuis. 

; 25. en volgenden. De stappen 1 tot 2k worden herhaald, 

waarbij het beeld van de tweede opslagbuis weergegeven'wordt'via de eerste 
? 

10 ' negen stappen. - , 

K. Na het stapsgewijze draaien van de luchtband door 

'ï het bepaalde aantal stappen om elke sector aan de inspectie bloot te stellen, 

i en voltooiing van de twaalfde (of 2k ) stap J, wordt de röntgenbuis 

i horizontaal bewogen in het midden van de luchtband en in vertikale zin 

15 ( teruggetrokken. 

L. De hielspreidingsvingers' worden samengebracht. 

; M. De hielspreider wordt horizontaal bewogen in het 

• midden van de luchtband en in vertikale zin teruggetrokken. 

B. De spoelflenzen 55 worden naar beneden bewogen om 

20 de luchtband te plaatsen op de transporteurrollen 52. 
t - * 

0. De spoelen 50 en 51 worden teruggetrokken en de 

; teruggetrokken rollen 53 worden omhoog gebracht. 

P. De luchtband verlaat de machine. 

Q. De deur 23 laat een andere luchtband toe op de rollen 

25 ' 52. ; . 

: R. De luchtband wordt gestopt na een signaal van het 

I elektrische oog, en een nieuwe cyclus begint. 

De gehele reeks van stappen J-1 tot J-12 kan uitgevoerd 
? 

: worden in slechts 2 seconden, hetgeen voldoende lang is voor een waarnemer, 

30 ; die naar een scherp stilstaand beeld kijkt op de beeldbuis van een 

monitor, om de aanwezigheid van onregelmatigheden op te sporen, en om een 

regelorgaan te bedienen voor het merken van de luchtband en deze luchtband 

; van de produktielijn af te voeren voor een speciale bewerking. Aangezien 1 / 

het aantal sectoren dat doorgelicht moet worden, van een dozijn tot tweemaal 

35 dat bedrag kan bedragen voor luchtbanden met gebruikelijke afmetingen, 

; is het duidelijk dat het gehele onderzoek van een band in minder dan 1 minuut 
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uitgevoerd kan worden. De inspecterende persoon zal dan een korte rust-

J periode hebben, terwijl de machine de luchtband lost en bezig is om een 

' j andere luchtband voor inspectie gereed te maken. De totale tijd van ongeveier i 
I 1 minuut of minder voor kleine afmetingen, of niet veel meer dan 1 minuut 

5 | voor de grotere vrachtautóbanden maakt deze machine bijzonder nuttig voor 

. produktielijnwerking met 100 % inspectie. 

j De werkelijke vorming van het samengestelde beeld ver-

! eist alleen conventionele schakelcircuits met de conventionele timingorga-

j nen en instelorganen voor het uitlezen van bet elektronische beeld in 

10 ' de videocamera op het juiste moment voor overdracht naar de opslagbuis, I 
; en met name xor de overdracht van elk deelbeeld naar het toegewezen gedeel 

| te van de trefplaat van de opslagbuis gedurende de tijdperiode, waarin bet 

j deelbeeld in de videocamera 105 aanwezig is. , j 
j De uitvinding maakt een completere inspectie of nauw- < 
' . • . • 15 f keurigere inspectie of meer economische inspectie of meer snelle inspectie: 
i ' ' 
j mogelijk dan bekende rontgenstraalinspectiemachines, vanwege de snelle 
! 

! in volgorde plaatsvindende presentatie aan één enkele persoon van stilstaan-
I 
j de beelden van de gehele breedte van opeenvolgende sectoren van een lucht-

! band, hetgeen tot nu toe nog nooit vertoond is. 

20 • C o n c l u s i e s 
.! ! 
j 1. Röntgeninspecsysteem voor een luchtband, gekenmerkt l 

J door: een ondersteuning voor de luchtband; een inrichting om te luchtband : 

\ te doen roteren; tenminste één röntgenbron, die geplaatst is om röntgen- j 
' i 
j stralen te richten door elk gedeelte van een sector van de luchtband vanafj 

25 i de binnenzijde om schaduwbeelden te produceren op een aantal fluorescentie)-
i ! 

schermen aan de buitenzijde van de luchtband; tenminste één videocamera ! 

die opgesteld is om de schaduwbeelden op de fluorescentieschermen waar te j 

| nemen;een elektronische inrichting„om het elektronische beeld in de camera! 
j ' I 
, van het schaduwbeeld op elk flüorescentiescherm over te dragen naar een j 

30 I positie in een opslaginrichting in een zodanige verhouding ten opzichte j 

van de beelden van andere fluorescentieschermen, dat een samengesteld beelji 
I i 

| van de sector van de luchtband geproduceerd wordt; en een inrichting om 

; het samengestelde beeld weer te geven op de beeldbuis van een monitor. 

; 2. Systeem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

35 spiegels de schaduwbeelden op de verschillende fluorescentieschermen in 

i éên enkele videocamera reflecteren. 
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3. Systeem volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 
| de spiegels geplaatst zijn tussen de verscheidene fluorescentieschelmen en 
| de videocamera op plaatsen om optische wegen met gelijke lengte te pro-
! duceren. i 

5 , Systeem volgens conclusie 3, met het kefamerk, dat 
! één spiegel naast de videocamera voorzien is van een inrichting om staps-
f 

; gewijs te roteren naar posities voor het achtereenvolgens reflecteren van 
> de beelden van de verscheidene fluorescentieschermen = 
[ 5. Systeem volgens conclusie met het kenmerk, dat 

10 • de optische weg vanaf elk fluorescentiescherm via de spiegels naar de 
: videocamera zich in één enkel vlak bevindt. 

6. Systeem volgens conclusie 5» gekenmerkt door een 
. inrichting voor het stapsgewijs positioneren van de luchtband om achtereen-
volgens verschillende sectoren te onderzoeken, 

15 . ; 7. Systeem volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat 
: samengestelde beelden afwisselend ontvangen worden in verschillendeopslag-; 
huizen, waarbij het beeld in één opslagbuis continu weergegeven wordt ge-
durende het gehele interval voor het samenstellen van een samengesteld 

; beeld in een andere opslagbuis en Voor het bewegen van de luchtband naar 
20 . een positie om een andere sector van de band bioot te stellen aan het on-

• derzoek. 
i 8. Systeem volgens conclusie 7, gekenmerkt door een 
inrichting voor het gelijktijdig weergeven van twee opeénvolgende samenge-
stelde beelden op aangrenzende banden van één enkele monitor. 

25 9' Inrichting in hoofdzaak zoals beschreven in de ; 
. beschrijving en/of weergegeven in de tekening. ' 
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