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General Electric Company te Schenectady, New York, Verenigde 
Staten van Amerika 

Mini-filminrichting voor het op een filmstrook registreren 
van een aantal röntgenbeelden verkregen met een diagnostisch 
röntgentoestel, alsmede een met een dergelijke inrichting 
uitgerust diagnostisch röntgentoestel/ en een automatisch 
afgevend voorraadmagazijn 

De uitvinding heeft betrekking op verbeteringen bij 
een mini-filminrichting voor een diagnostisch röntgentoestel. 

Conventionele mini-filminrichtingen bevatten een 
huis of tunnel, die gemonteerd is boven een röntgentafel en 

5 in langs- en dwarsrichting bewogen kan worden in vlakken even-
wijdig aan het bovenblad van de tafel. Röntgenstralen uit een 
bron in het tafellichaam gaan door een persoon, die op het 
tafelblad gelegen is en vormen een beeld van de anatomie van 
de persoon, welke zichtbaar gemaakt kan worden op een fluores-

10 cerend scherm aan de bovenzijde van de tunnel nabij het voor-
einde ervan. Een röntgenbeeldomzetter kan in de plaats treden 
van het fluorescerende scherm, inwelk geval het röntgenbeeld 
wordt omgezet in een helder zichtbaar beeld, dat rechtstreeks 
beschouwd kan worden door hetzij een optisch systeem in de 

15 nabijheid van de omzetter of een televisiecamera en een op 
afstand gelegen monitor. 

Wanneer de bedieningsman een permanente registratie 
wil maken van een waargenomen anatomisch beeld, wordt een cas-
sette in de röntgenstralenbundelbaan geworpen binnen de tunnel 

20 en wordt de zich in de cassette bevindende filmstrook aan een 
röntgenstralenbelichting onderworpen. Zoals algemeen bekend 
is zijn mini-filminrichtingen voorzien van middelen om de cas-
sette op een zodanige wijze te verschuiven, dat een aantal 
röntgenbeelden gemaakt kan worden op verschillende gebiedjes 

25 van de ene filmstrook. 
Een nadeel van de conventionele mini-filminrichting 

is dat het vullen van elke cassette met een enkele filmstrook 
in een donkere ruimte met de hand geschieden moet. De gevulde 
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cassettes worden gewoonlijk êén voor êén uit de donkere kamer 

gehaald en geplaatst in de beweegbare wagen van de mini-film-

inrichting via een geschikte uitsparing binnen de tunnel. 

Nadat een belichtingsopeenvolging voltooid is, wordt de cas-

5 sette met de hand uit de tunnel verwijderd en teruggebracht 

naar de donkere kamer om de film uit de cassette te halen en 

deze te ontwikkelen. In de praktijk maakt dit het noodzakelijk, 

dat een technicus moet assisteren bij het insteken en ver-

wijderen van filmcassettes uit de mini-filminrichting tijdens 

10 het röntgenonderzoek van een persoon. Bovendien veroorzaakt 

het met de hand hanteren van de filmcassettes een vertraging 

van de röntgenprocedure en soms kan een anatomische overgangs-

conditie niet permanent worden geregistreerd op film omdat 

de conditie kan verdwijnen tijdens het interval, wanneer de 

15 technicus bezig is de cassette te verwijderen en te vervangen 

door een andere. 

Een ander nadeel van het gebruik van individuele 

cassettes is dat een tamelijk groot aantal ervan bij de hand 

gehouden moet worden en gevuld met film in gereedheid voor 

20 gebruik met achtereenvolgende te onderzoeken personen. De 

gevulde en lege cassettes zijn uiteraard veel dikker en zwaar-

der dan de individuele filmstroken, zodat de cassettes veel 

waardevolle opslagruimte in beslag nemen. 

Een algemeen oogmerk van de onderhavige uitvinding 

25 is het overwinnen van de hierboven genoemde en andere nadelen 

van conventionele mini-filminrichtingen door een inrichting 

te verschaffen, welke middelen bezit voor het automatisch 

vullen en ledigen van een filmcassette, terwijl deze blijft in 

de mini-filminrichting. 

30 Een verder oogmerk van de onderhavige uitvinding is 

het verschaffen van een mini-filminrichting, welke gebruikmaakt 

van automatische middelen om een film te halen uit een voor-

raadmagazijn en om de belichte film te laten terugkeren naar 

een ontvangstmagazijn, waarbij de magazijnen in staat zijn om 

35 een groot aantal filmstroken in het röntgentoestel zelf op 

te slaan. 
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Een ander oogmerk van de onderhavige uitvinding is 
het verschaffen van een mini-beeldfilminrichting, welke een 
groot aantal filmstroken in staat van paraatheid houdt voor 
belichting en welke het ledigen van een ontvangstmagazijn voor 

5 belichte film mogelijk maakt teneinde één of meer filmstro-
ken op elk willekeurig tijdstip ter keuze van de bedienings-
man te ontwikkelen. 

Nog weer een ander oogmerk van de onderhavige uit-
vinding is het verschaffen van een nieuw middel voor het uit-

10 werpen van een belichte film uit een cassette in een film-
ontvang s tmaga z i j n. 

Een verder oogmerk is het verschaffen vaneen film-
voorraadmagazijn, welke het afgeven vanfilm beperkt tot telkens 
één filmstrook. 

15 Een ander oogmerk is het verschaffen van een film-
voorraadmagazijn, welke is uitgerust met middelen voor het 
aangeven, wanneer de voorraad filmstroken uitgeput is. 

Andere oogmerken zijn het verschaffen van middelen 
voor het afgeven van film uit een voorraadmagazijn/ welke mid-

20 delen gekenmerkt worden door de afwezigheid van bekende pro-
blemen bij bekende filmbevoorradingsinrichtingen, zoals het 
permanent vervormen en krassen van de film, het creëren van 
vreemde patronen op de film als gevolg van belichting door 
elektrostatische lading. 

25 Een algemener oogmerk is het verschaffen van een 
mini-filminrichting met automatische vulling en leging, welke 
compact is, gemakkelijk in het gebruik en de produktiviteit 
van het diagnostische röntgentoestel verbetert. 

In algemene termen wordt de nieuwe mini-filminrich-
30 ting gekenmerkt door een huis en een tunnel, die zich daarvan 

uitstrekt praktisch evenwijdig met en zijdelings van het boven-
blad van een diagnostische röntgentafel. Een röntgenbuis is 
gelegen binnen het lichaam van de tafel en richt een bundel 
röntgenstralen door een te onderzoeken persoon, die op het 

35 tafelblad tussen de buis en de tunnel gelegen is. Het voorste 
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eindgebied van de tunnel is voldoende doorlatend voor een 
röntgenbeeld, dat door de bodem ervan doorgelaten wordt onder 
vorming van een geschikt beeld op een fluorescerendescherm of 
op een elektronische röntgenbeeld-naar-lichtbeeld-omzetter, 

5 welke gelegen is boven de tunnel met het doel de persoon op 
algemeen bekende wijze fluorescerend te onderzoeken. 

In overeenstemming met de uitvinding bevindt zich 
binnen de tunnel een filmcassettewagen, welke naar achteren 
wordt teruggetrokken vanaf de röntgenstralenbundel tijdens 

10 de fluoroscopie en naar voren wordt bewogen in de bundel 
wanneer een reeks mini-filmbeelden wordt gemaakt. De wagen 
ondersteunt een cassette, welke in ëën uitvoeringsvorm een 
onderste door röntgenstraling doorlaatbare plaat bevat, 
waarop zich bevindt een intensiteitsvergrotend röntgenscherm, 

15 dat röntgenstraling omzet in licht en daarbij belichting van 
een op het scherm rustende film verbetert. Een zwenkbaar 
deksel met een intensiteits vergrotend röntgenscherm op het 
bodemoppervlak ervan werkt samen met de plaat teneinde de 
film aan te drukken tijdens de belichting met röntgenstralen. 

20 De wagen wordt ondersteund op middelen om de wagen in late-
rale en longitudinale richting te verschuiven teneinde een 
opeenvolging van belichtingen te kunnen maken op verschillende 
gebiedjes vandezelfde filmstrook. Wanneer de belichting vol-
tooid is wordt de wagen teruggetrokken en wordt het cassette-

25/ deksel automatisch geopend op een geschikt tijdstip en wordt 
de filmstrook uitgeworpen in een ontvangstmagazijn voor be-
lichte film gelegen in het met de tunnel samenwerkende huis. 
Middelen zijn aanwezig voor het afgeven van een onbelichte 
film uiteen filmvoorraadmagazijn tot tussen de intensiteit 

30 vergrotende schermen van de cassette en is dan in gereedheid 
voor een andere belichtingsopeenvolging. 

Het voorraadmagazijn slaat verschillende filmstroken 
op en is op unieke wijze geconstrueerd om de afgifte van film-
stroken te beperken tot één per keer. Het bezit middelen voor 

35 het optisch aftastenwanneer de laatste filmstrook gehaaid is 
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uit het voorraadmagazijn en er zijn middelen om de bedienings-

man aan te geven, wanneer het magazijn geen filmstroken meer 

bevat. 

Optische middelen worden eveneens gebruikt om de 

5 laterale en longitudinale positie van de cassette af te tasten 

en aan te wijzen. De optische middelen sturen logische inrich-

tingen, welke de filmcassette centreren, wanneer de laatste 

belichting heeft plaatsgevonden, zodat de cassette kan worden 

teruggetrokken naar de rust- of los- en laadpositie. 

10 De uitvinding zal hieronder aan de hand van een in 

de figuren der bijgaande tekeningen weergegeven voorkeursuit-

voeringsvorm nader worden toegelicht. 

Figuur 1 geeft een aanzicht in perspectief van een 

typische diagnostische röntgentafel, waarin de nieuwe mini-

15 filminrióhting met automatisch vullen en ledigen wordt toe-

gepast; 

figuur 2 geeft een gedeelte van een vertikale door-

snede van het filmhanteringsmechanisme en cassette, genomen 

over de lijn 2-2 in figuur 1; 

20 figuur 3 geeft op vergrote schaal een geïsoleerd 

aanzicht van onderdelen van het in figuur 2 weergegeven mecha-

nisme ; 

figuur 4 toont een bovenaanzicht van de mini-film-

inrichting, waarbij het huis en sommige onderdelen zijn ver-

25 wijderd, terwijl andere delen doorgesneden zijn; 

figuur 5 is soortgelijk aan de voorafgaande figuur, 

met aitzondering dat sommige onderdelen zijn verwijderd om 

andere onderdelen te laten zien; 

figuur 6 geeft een op zichzeHstaand bovenaanzicht 

30 van de beweegbare cassette; 

figuur 7 geeft een vertikale doorsnede genomen over 

de lijn 7-7 in figuur 6; 

figuur 8 toont schematisch een achteraanzicht van het 

huis, dat de openingen laat zien voor het filmvoorraadmagazijn 

35 en het ontvangstmagazijn voor belichte film; 
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figuur 9 toont een achteraanzicht van het in figuur 
2 weergegeven mechanisme, waarbij sommige onderdelen zijn weg-
gelaten en andere onderdelen in doorsnede zijn gegeven; 

figuur 10 toont een bovenaanzicht van de ene sym-
5 metrische helft van een magazijn gebruikt voor het in ont-

vangst nemen van belichte film in de mini-filminrichting, waar-
bij het omsluitende huis gedeeltelijk in doorsnede wordt weer-
gegeven, terwijl sommige onderdelen zijn weggebroken om het 
inwendige te laten zien; 

10 figuur 11 geeftveen vertikale langsdoorsnede ge-
nomen door het filmontvangstmagazijn; 

figuur 12 toont een bovenaanzicht, waarbij sommige 
onderdelen zijn weggebroken, van het nieuwe filmvoorraad- en 
voedingsmagazijn gebruikt bij de nieuwe mini-filminrichting; 

15 q figuur 13 toont een gedeelte van een doorsnede van 
de indicator voor het aangeven van de aan- of afwezigheid 
van film in het voorraadmagazijn, welke doorsnede genomen is 
over de lijn 13-13 in figuur 12; 

figuur 14 geeft op vergrote schaal een gedeelte van 
20 een bovenaanzicht, ten dele in doorsnede, van de rechter voor-

fronthoek van het magazijn weergegeven in figuur 12, hetwelk 
een achterhoek van het magazijn is; 

figuur 15 toont een op zichzelf staand aanzicht in 
perspectief van een filmvasthouder gebruikt bijhet filmvoedings-

25 magazijn; 
figuur 16 geeft een vertikale langsdoorsnede van 

het voedingsmagazijn genomen in hoofdzaak over de lijn 16-16 
in figuur 12; 

figuur 17 toont een horizontale doorsnede van een 
30 gedeelte of fronthoek van het voedingsmagazijn, waarbij som-

mige details gefeöond worden van de filmafgiftedeur en het 
bedieningsmechanisme ervan; 

figuur 18 toont een aanzicht van onderdelen, die 
samenwerken met de frontdeur gezien in de richting van de 

35 pijlen 18-18 in figuur 17; en 
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figuur 19 geeft een gedeelte van een vertikale door-

snede van de voedingscassette bij het kijken erin van de voor-

zijde naar de achterzijde. 

Een diagnostische röntgentafel, waarbij de nieuwe 

5 mini-filminrichting met automatisch vullen en ledigen van de 

filmstrook wordt gebruikt, is weergegeven in figuur 1. De 

tafel bevat een metaallichaam 10, dat in beslag genomen wordt 

door een mechanisme, dat typisch is voor röntgentafels inge-

richt voor het maken van mini-beelden op een filmstrook, 

10 zoals de deskundige op dit vakgebied zal begrijpen. Een voet-

stuk 11 ondersteunt het tafellichaam op de vloer en het li-

chaam wordt geacht kantelbaar te zijn om een zich in laterale 

richting uitstrekkende as over tegengestelde draaiingshoeken, 

zodat de te onderzoeken persoon in elke stand tussen vertikaal 

15 en omgekeerd kan worden geplaatst. 

Ofschoon niet zichtbaar, zal het duidelijk zijn, dat 

in het tafellichaam 10 een röntgenbuis aanwezig is, welke een 

bundel werpt door het voor röntgenstralen doorlatende tafel-

blad 12, dat de persoon ondersteunt. De röntgenstralenbuis 

20 wordt gesteund cpeen friet-weergegeven) wagen, welke ingericht 

is voor beweging in twee richtingen longitudinaal in het in-

wendige van het tafellichaam 10. Een vertikale kolom 13 is 

verbonden met de wagen en ondersteunt de mini-filminrichting, 

welke algemeen aangegeven is met het verwijzingscijfer 14. 

25 De inrichting 14 bevat een huis, waaronder een opstaand ge-

deelte 15 en een tunnelgedeelte 16, dat zich in laterale 

richting uitstrekt over het tafelbovenblad 12. De tunnel 

bezit een opening 17 of venster, waarin of waarover een (niet-

weergegeven) fluoroscopische inrichting, zoals een luminescerend 

30 röntgenscherm of een elektronische röntgenbeeldomzetter ge-

plaatst kan zijn voor het uitvoeren van fluoroscopic. 

In figuur 1 is het huis gedeelte 15 voorzien van 

een sleuf 18, waarin een kaart, die het identificatienummer 

van een patient draagt, kan worden gestoken om het patèènten-

35 nummer en andere pertinente patientidentificaties over te dra-
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gen op de röntgenfilmstrook, nadat deze voorwaarts bewogen 
is uit een filmvoedingsmagazijn naar de filmcassette. Het voor-
ste einde van het huis 14 is voorzien van een regelpaneel 19, 
waarop diverse regel-drukknoppen en indicatoren aanwezig zijn. 
In een uitsparing 20 bevindt zich een staafvormige handel 21, 
met behulp waarvan de bedieningsman de mini-filmtunnel kan ma-
nipuleren teneinde deze naar achteren op kolom 13 te duwen ter 
verschaffing van ruimte bijhet deponeren van een persoon op het 
bovenblad van de tafel en wanneer deze daarvan afgehaald wordt. 

De constructie en werkingswijze van de nieuwe mini-
filminrichting met automatische vulling en lediging zal nu uit-
voeriger beschreven worden met verwijzing naar figuren^,2-ll. 
Figuur 2 toont een zijaanzicht van de mini-filminrichting, 
waarbij het huisgedeelte 15 en een deel van de tunnel 16 in 
doorsnede zijn weergegeven om de inhoud ervan te exposeren. 
Door de achterzijde van het huisgedeelte 15 onder een hoek met 
de horizontaal strekt zich een doosvormig filmvoorraad- of 
-voedingsmagazijn 25 en een ontvangstmagazijn 35 voor belichte 
film uit. De magazijnen zullen later uitvoeriger beschreven 
worden. Het voorraadmagazijn 25 herbergt een stapel van ongeveer 
25 onbelichte filmstroken in één uitvoeringsvorm ervan. Het 
ontvangstmagazijn 35 kan ongeveer 15 belichte films accepteren. 
Het voorraadmagazijn 25 en het ontvangstmagazijn 35 kunnen in 
het huis 15 gestoken worden via sleuven, zoals 27 en 28, welke 
zich bevinden in een plaat 29 aan de achterzijde van het huis. 
De sleuven 27 en 28 worden omgeven door vouwbare afdichtingen 
30-32 om omgevingslicht van het huis uit te sluiten teneinde 
zodoende onbedoelde belichting van de film te vermijden. Zoals 
hierna zal worden besproken, wanneer het filmvoorraadmagazijn 
25 uitvoerig zal worden beschreven, is dit magazijn aan de 
bovenzijde ervan voorzien van een schuifdeur, niet-weergegeven 
in figuur 2, welke in ingrijping is met een veerbelast stoot-
stuk 33, dat de deur doet openschuiven, wanneer een magazijn 
25 wordt ingestoken teneinde daardoor toegang teverschaffen 
voor een aangedreven filmtransportwrijvingswiel 34, dat bij 
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bediening met wrijving rust op de filmstapel in het magazijn 
25 om daaruit op commando een enkele filmstrook voort te 
stuwen. Het voorraadmagazijn 25 bezit eveneens een naar boven 
toe zwaaiende deur 36 in het vooreinde ervan om het uittreden 

5 van de onbelichte film mogelijk te maken. Het zal later dui-
delijk zijn dat het bedienen van de bovenste schuifdeur van het 
voorraadmagazijn 25 tevens het opengaan van de zwenkdeur 36 
zal veroorzaken en het uittreden van een filmstrook mogelijk 
zal maken. 

10 Het ontvangstmagazijn 35 voor belichte film bestaat 
eveneens uit een doosvormige constructie, welke een zwenkdeur 
37 bezit in het onderste of voorste einde zoals gezien in fi-
guren 2 en 3 om toegang mogelijk te maken van belichte film uit 
de bewegende cassette, hetgeen later beschreven zal worden. 

15 Wanneer het ontvangstmagazijn 35 in het huis 15 wordt ingebracht, 
• • wordt de deur 37 bediend door een vinger 38, die maakt, dat de 

deur over een hoek van ongeveer 45° opengaat, waardoor een hel-
lend vlak verschaft wordt voor het geleiden van de belichte 
film in het magazijn. De vinger 38 strekt zich uit vanaf het 

20 naar achteren hellende einde van een leibaan 39 voor de be-
lichte film, van welke leibaan het onderste einde gebogen is 
om de filmstrook af te buigen in de geschikte richting naar het 
ontvangstmagazijn 35, wanneer een dergelijke filmstrook wordt 
uitgeworpen uit het bewegende cassettesamenstel, dat algemeen 

25 aangegeven is met het cijfer 40 in figuur 2. Een gedeeltelijk 
gebogen en gedeeltelijkrechte leibaan 41 voor onbelichte 
film werkt samen met het voorraadmagazijn 25 om een onbelichte 
filmstrook te dirigeren in het beweegbare cassettesamenstel 
40 onder invloed van een aangedreven wrijvingsrol 58 samenwerkend 

30 met een vrijlooprol 59 zoals zal worden beschreven. De film-
strook wordt naar de rollen geleid door een hellend vlak 42, 
dat juist buiten de deur 36 van het voorraadmagazijn is opge-
steld. De details van hefmechanisme voor het afgeven van een 
filmstrook uit het voorraadmagazijn 25 en voor het opslaan 

35 van een belichte filmstrook in het ontvangstmagazijn 35 zullen 
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thans in hoofdzaak onder verwijzing naar figuren 2 en 3 be-

schreven worden, waarvan de laatste enige onderdelen weergeeft 

van het terwille van de duidelijkheid geïsoleerd uit figuur 2 

genomen mechanisme. 

5 In figuur 3 is het voorraadmagazijn 25, dat hierna 

kortheidshalve voedingsmagazijn genoemd zal worden, schema-

tisch weergegeven. Het bezit een bovenste opening 46 en een 

samenwerkende lichtdichte schuifdeur, welke in dit aanzicht 

niet is weergegeven, maar in figuren 12 en 16 zichtbaar is. 

10 Aannemende , dat de deur open is, kan men zien, dat de boven-

ste filmstrook 47 in een stapel filmstroken binnen het magazijn 

25 met behulp van wrijvings gegrepen kan worden door een met 

behulp van een riem aangedreven wrijvingsrol 34, welke draai-

baar gelegerd is aan een schommelfreem 49. De rol 34 is ge-

15 monteerd aan een as 50, waarop eveneens een poelie 51 ge-

monteerd is, die wordt aangedreven door een riem 52. Het is 

van belang, dat er geen statische elektriciteit geproduceerd 

wordt tussen de wrijvingsrol 34 en de filmstrook 47. Indien 

er een elektrostatische ontlading plaatsvindt, zullen vreemde 

20 patronen of vlekken op de film ontstaat ten gevolge van elek-

tro-chemische werking. Een verscheidenheid van synthetische 

sponsmaterialen werden geprobeerd en bleken een ontlading te 

produceren. Aanvraagster heeft gebonden, dat het gebruik van 

een onbedekt, gesloten cel neopreen schuimrubbermateriaal 

25 voor de rol 34 dit probleem ophief en een grote bijdrage 

leverde aan de succesrijke ontwikkeling van de mint-filmin-

richting. Een dipreenrubber is eveneens bruikbaar. Elke soort 

rubber zal het optreden van ongewenste patronen vermijden. 

Het onbedekte schuimtype verdient de voorkeur, omdat dit 

30 resulteert in een hogere wrijvingscoëfficient tussen de film-

transportrol 34 en de filmstrook 47. 

De schommel ondersteuning of -freem 49 bezit een as 

53, die daarin gelegerd is. De as bezit een langer gemaakte 

poelie 54 met twee groeven voor het onderbrengen vaneen paar 

35 drijfriemen 52 en 55. Het schommelfreem 49 is scharnierbaar 
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ondersteund op een aangedreven as 57 aan de voorzijde, welke 
een aandrijfas is voor het filmafgifte- en opneemsysteem. 
De as 57 strekt zich zijwaarts uit over het in figuur 2 weer-
gegeven samenstel en is met zijn einden gelegerd in een zij-

5 freemgietstuk 80, dat te zien is in figuur 9, waaruit tevens 
blijkt, dat de as 57 een poelie 76 bezit, dat door een riem 
vanaf een poelie op de as van de motor 79 wordt aangedreven. 
Ook blijkt uit figuur 9, dat de motorpoelie 77 een riem-gebruikt 
voor het aandrijven van een andere dwarsas 75, welke zoals 

10 blijkt uit figuur 3, een wrijvingsrol 72 daarop bezit. Op de 
as 75 bevindt zich nog een andere poelie 70, welke aangedreven 
wordt door een riem 74, welke dezelfde drijfriem is, welke de 
poelie 76 en de daarmede verbonden aangedreven as 57 alsmede 
de filmtransportwrijvingsrol 58 aandrijft. 

15 De aangedreven filmopneemwrijvingsrol 72 nabij het 
filmontvangstmagazijn 35 werkt samen met een vrijlooprol 73, 
welke wordt gedragen op een veerbelaste scharnierarm 81, zie 
figuren 2 en 3. Een filmstrook aangeduid met de van pijlpun-
ten voorziene lijn 71 in figuur 3 wordt opgenomen door de 

20 samenwerkende rollen 72 en 73 nadat de belichte film uitge-
worpen is uit de cassette. De rollen stuwen vervolgens de 
filmstrook voort totiin het ontvangstmagazijn 35. 

Zoals aangegeven is het schommelorgaan 49 in figuur 
3 scharnierbaar om de aandrijfas 57. Wanneer het gewenst is 

25 een filmstrook 47 af te geven uit het voedingsmagazijn 25, 
wordt een elektro-magneet 60 bekrachtigd om het schommel-
orgaan 59 omlaag te bewegen, of met de klok mee zoals weer-
gegeven, en de rol 34 in kontakt te brengen met de filmstrook 
47. De elektro-magneet 60 bezit een plunjer 61, welke in ingrij-

30 ping is met het schommelorgaan 49 door middel van een stang 62, 
die scharnierbaar verbonden is met het schommelorgaan 49 in 
het punt 63. Het schommelorgaan 49 schommelt om de hartlijn 
van de as 57. De rol 34 voor het op gang! brengen van het film-
strooktransport wordt weerhouden van een te heftige botsing 

35 met de filmstrook 47 door het gebruik van een slagdemper 64, 
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waarvan de zuiger verbonden is door middel van een kabel 67 
met een pen 66, welke zich uitstrekt van het schommelorgaan 
49. 

Het afgeven vaneen filmstrook uit het voedingsmagazijn 
5 25 aan het beweegbare cassettesamenstel 40 betrekt niet alleen 

het afgiftemechanisme erbij, maar tevens de constructie en func-
tie van het aanvoermagazijn 25 zelf. Het aanvoermagazijn is 
weergegeven en zal later uitvoerig beschreven worden. De alge-
mene eigenschappen van de filmstrookafgifte zal thans echter 

10 kort besproken worden. 
Wanneer de afgifte van een onbelichte filmstrook 

uit het aanvoermagazijn 25 aan het cassettesamenstel 40 ge-
wenst is, zet de bedieningsman de bekrachtiging aan van de 
filmtransportmotor 79, op welk tijdstip de aanvoer begint. 

15 wrijvingsrol 34 begint te roteren tegen de klok in, zoals gezien 
in figuur 3. Gelijktijdig wordt de elektro-magneet 60 be-
krachtigd en schommelt het schommelorgaan 49 met de klok mee, 
zoals gezien in figuur 3, om de transportrol 34 in kontakt te 
brengen met de filmstrook 47. Dit maakt, dat de bovenste film-

20 strook in de stapel naar achteren glijdt, oftewel weg van de 
filmuittreedeur 36 van het magazijn. Het iets naar&achteren 
bewegen van de filmstrook in het aanvoermagazijn 25 heeft te 
maken met de wijze, waarop het magazijn vervaardigd is om te 
verzekeren, dat slechts één filmstrook per keer zal worden 

25 afgegeven. Dit zal begrepen worden, wanneer het magazijn uit-
voerig wordt beschreven. 

Nadat de filmstrook naar achteren gedrukt is in het 
magazijn en gereed gemaakt is voor afgifte in deze uitvoerings-
vorm, keert de motor 79 automatisch om en draait de rol 34 

30 met de klok mee, zoals gezien in figuur 3. Dit maakt, dat de 
film wordt voortbewogen tussen de aangedreven rol 58 en de 
vrijloopról 59, welke samenwerken om de filmstrook te werpen 
in het cassettesamenstel 40, dat in het schematische aanzicht 
van figunr 3 is weggelaten, maar in de filmvulpositie in figuur 

35 2 is weergegeven. 
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Wanneer het cassettesamenstel 40 gevuld wordt met 
film kan het in voorwaartse richting voortbewogen worden in 
de mini-filmtunnel met het doel eventueel een röntgenogram 
te maken. Wanneer de filmstrook in overeenstemming met een 

5 keuzeprogramma wordt belicht, wordt het cassettesamenstel 
40 automatisch naar achteren geretourneerd naar de parkeer-
of filmledigingspositie. Door middelen, welke zullen worden 
beschreven, wordt de belichte film vervolgens uitgeworpen 
met een snapwerking, op welk tijdstip zij wordt gegrepen tussen 

10 opneemrollen 72 en 73 en afgeleverd aan het ontvangstmagazijn 
35. 

Merk op, dat slechts een enkele motor 79 vereist is 
zowel voor het afgeven als het doen terugkeren van een film-
strook. Dit komt, omdat deze twee handelingencop een ver-

15 schillend tijdstip en achtereenvolgens worden uitgevoerd. Wan-
neer de rollen 58 en 59 bezig zijn met de afgifte van een 
filmstrook, zal uiteraard de eerdere filmstrook reeds geretour-
neerd zijn naar het ontvangstmagazijn 35 door middel van rol-
len 72 en 73. Bovendien de rol 34, welke het transport van 

20 de onbelichte film naar de beweegbare cassette 40 doet aan-
vangen, kan doorgaan met roteren, terwijl de rollen 58 en 59 
bezig zijn de filmstrook verder voort te bewegen, aangezien 
de rol 34 van kontakt met de filmstrook wordt teruggetrokken 
door opheffing van de bekrachtiging van de elektro-magneet 60, 

25 welke het schommelfreem 49 tegen de klok in zwenkt, terwijl 
de rollen 58 en 59 werkzaam zijn. M.a.w. wanneer de motor 79 
en de rollen 58, 59 bezig zijn de filmstrook voort te bewegen, 
komt de transportrol 34 vrij van kontakt met de filmstrook. 
Aldus kunnen alle functies van de filmaanvoerinrichting, weer-

30 gegeven in figuur 3, achtereenvolgens worden uitgevoerd met 
een enkele motoraandrijving. 

Het beweegbare cassettesamenstel 40, waarin röntgeno-
grammen worden genomen, zal thans worden beschreven. Het cas-
settesamenstel bezit de eigenschap, dat het beweegbaar isiin 

35 de tunnel 16 van figuur 1 tussen een parkeerpositie of een film-
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vul- en ledigingspositie, waarin het verschijnt in figuren 
2 en 4, en een röntgenografisch actieve positie, waarin het 
verschijnt in figuur 5, waar de röntgenstralenbundel esvan 
onderen af op kan vallen. Wanneer het cassettesamenstel 40 

5 terugbewogen is naar het filmafgifte- en -ontvangstmechanisme 
hierboven beschreven zoals blijkt uit figuur 2, met het doel 
een belichte film uit te werpen, zal het deksel 90 van het 
cassettesamenstel geopend worden en naar boven toe hellen. 
Indienhet cassettesamenstel op selectieve wijze terug be-

10 wogen wordt zoals in figuur 2 om te worden geparkeerd en 
niet een filmstrook te ontvangen of uit te werpen, kan het dek-
sel 90 van de cassette neergeklapt zijn naar een horizontale 
positie in plaats van naar de open en hellende stand, weer-
gegeven in figuur 2. 

15 Het cassettesamenstel 40 is ingericht om te bewegen 
vanuit de achterwaartse, geparkeerde of filmvul- en -ledigings-
positie, weergegeven in figuur 4 naar de voorwaartse röntgeno-
grafisch actieve positie weergegeven in figuur 5. In de ac-
tieve positie zal het zich bevinden binnen de begrenzingen 

20 van een rechthoek, welke bepaald wordt door de stippellijn 
91 in figuur 4. Op dit tijdstip kaneen röntgenbeeld, dat door 
de bodem van de tunnel 16 dringt, worden geregistreerd op een 
filmstrook in het cassettesamenstel 40. Het cassettesamenstel 
is ingericht om zijdelings en longitudinaal bij de belichtings-

25 stand te worden verschoven om belichting mogelijk te maken van 
helften of kwarten van de filmstrook in de cassette. 

Een op zichzelf staand bovenaanzicht van het cassette-
samenstel 40 komt voor in figuur 6 en een vertikale doorsnede 
erdoor is weergegeven in figuur 7. Het samenstel bevat starre 

30 zijorganen 92 en 93, aan de bodemvlakken waarvan een plaat 94 
is bevestigd van röntgenstralen doorlatend metaal zoals alu-
minium, dat de zijorganen overspant. Aan de bovenzijde van de 
plaat 94 wordt een intensiteitsvergrotend röntgenscherm 95 vast-
gehouden, waarop de film rust tijdens belichting. De cassette 

35 bezit een deksel 96, dat een plaat 97 van licht metaal bevat, 
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waaraan een laag veerkrachtig polyurethaanschuim 98 gehecht 
is, aan de onderzijde waarvan een ander intensiteitsvergrotend 
scherm 99 gehecht is zoals te zien is infiguur 7, waar het 
cassettedeksel wordt weergegeven in de opwaartse, hellende open 
stand. Het deksel 96 bezit een scharnier 100, dat bevestigd 
is aan de starre zijorganen 92 en 93. Het deksel 96 is normaal 
voorgespannen naar de gesloten stand of in kontakt verhouding 
met het onderste intensiteitsvergrotende scherm 95 door middel 
van een veer 102, welke verankerd is bij 103 en met haar andere 
einde verbonden is met een kabel 104, die om een poelie 105 
geslagen is en verbonden is met een vast punt 106, dat gemon-
teerd is aan het deksel 96. Zoals weergegeven in figuur 7, 
wanneer een pen 108 verbonden met het deksel 96 wordt aange-
grepen door een hellend vlak 107 als gevolg van het feit, dat 
de cassette in achterwaartse richting gedreven wordt tegen 
het hellende vlak, wordt het deksel opengezwenkt ineen rich-
ting tegengesteld aan de sluitkracht van de veer 102. Zoals 
later zal worden toegelicht zijn er twee hellende vlakken 
107 en 110, welke gedwongen worden omlaag te zwenken en in 
ingrijping te komen met de pen 108 en zijn tegenhanger 109, 
wanneer het gewenst is het deksel 96 te openen voor het uit-
werpen van een filmstrook uit de beweegbare cassette naar het 
ontvangstmagazijn 35. Hët paar hellende vlakken 107 en 110 
kunnen eveneens op selectieve wijze vastgehouden worden in 
een horizontale stand, in welk geval het cassettesamenstel 
40 onder hen door kan lopen zonder het cassettedeksel 96 te 
openen, zoals het geval zou zijn, wanneer het enkel gewenst 
is om het cassettesamenstel te retourneren naar de parkeer-
stand nabij het filmaanvoermechanisme zonder dat met een film 
te vullen of daaruit een filmstrook te verwijderen. 

Wanneer een onbelichte filmstrook wordt geworpen 
tussen het deksel 96 en de plaat van de cassette bestaande uit 
het intensiteitsvergrotend scherm 95 en de plaat 94, strekt 
de voorste rand van de filmstrook, welke als een streep-stip-
pellijn aangeduid met 112 in figuur 6 is weergegeven, zich uit 
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van de cassette over 6 millimeter in één bepaald model. Een 
op wrijving berustende remkracht of sleepkracht wordt uitge-
oefend op de filmstrook, wanneer zij de cassette binnentreedt, 
door een paar bladveren 113 en 114, welke gebogen drukeinden 

5 bezitten, zoals te zien is in het zijaanzicht van de veer 113 
in figuur 2. Op het Goorste einde van het cassettesamenstel 
40 is een paar lippen 115 en 116 scharnierbaar gemonteerd, 
waarin de tegenover gelegen einden van een gekromde of gebogen 
platte veer 117 zijn bevestigd. De lippen scharnieren om 

10 pennen 118 en 119. Zoals zal worden beschreven stoten de lippen 
115 en 116 tegen een paar samenwerkende scharnierbare spillen 
126 en 127, wanneer de cassette bewogen is naar een vooraf 
bepaalde stand in de richting van de achterwaarts gelegen 
filmledigingsstand. Het stoten tegen de spillen 126 en 127 

15 doet de bladveer 117 in het midden omklappen naar een gebogen 
stand, die tegengesteld is aan de in figuren 5 en 6 weergegeven 
stand, waardoor een sleepkracht uitgeoefend wordt, die de 
veerorganen 113 doet rijzen, waardoor de filmstrook vrijgegeven 
wordt en dientengevolge de bladveer 117 doet stoten tegen de 

20 voorste rand 112 van de filmstrook, welke zich uitstrekt van 
onder het cassettedeksel, en deze uitwerpt naar de filmopneem-
rollen 72 en 73 nabij de ontvangstcassette 35 voor belichte film. 
Uiteraard zal op dit tijdsstip het cassettedeksel 90 oplopen 
tegen de hellende vlakken 107 en 110 om het cassettedeksel te 

25 openen teneinde de filmstrook te kunnen uitwerpen. Wanneer de 
bladveer 117 een opstaande stationaire pen 120 in de bodem-
plaat van de tunnel bereikt, zie figuur 5, klapt de veer 117 
over haar middenlijn terug naar de oorspronkelijke stand zoals 
deze is weergegeven in beide figuren 5 en 6. Een paar spitse 

30 tongen 121 en 122 strekken zich uit van de plaat van de cassette 
40 naar binnen toe, zoals te zien is in figuur 6. De zijranden 
van de filmstrook lopen onder deze tongen door en deze tongen 
beletten, dat de filmstrook wordt opgepakt door cohesie met 
het deksel, wanneer dit wordt geopend. 

35 De zwenkbare spillen 126 en 127 voor het zijwaarts 
/ 
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aanliggen tegen de uitstekende armen of lippen 115 en 116 ten-

einde over de middellijn de filmuitwerpveer 117 selectief te 

belasten kunnen worden gezien in figuren 2-5. De hellende vlak-

ken 107 en 110 voor ingrijping met de openingspennen 108 en 109 

5 van het cassettedeksel zijn eveneens in deze figuren zichtbaar. 

Bij beschouwing van figuren 3 en 5 kan men zien, dat er twee 

scharnierbare spillen 126 en 127 gemonteerd zijn aan de bodem 

van de tunnel. Zoals te zien is in figuur 3, waar één van de 

spillen 126 is weergegeven, tracht een veer 128 de spil 126 

10 voor te spannen naar een normale horizontale stand om zijn 

scharnierpunt 129. Wanneer het echter gewenst is de filmuit-

werpbladveer 117 over de middellijn heen te klappen door de 

in ingrijping komende armen 116 en 115, wordt de spil 126 ge-

dreven naar een vertikale stand infiguur 3 door middel van een 

15 kabel 130, die de spil met een elektro-magneet 131 verbindt. 

De spil 126 staat vertikaal, wanneer de elektro-magneet 131 

wordt bekrachtigd. Een elektro-magneet 132 bedient de andere 

spil 127. Wanneer de spillen horizontaal gelegen zijn, gaan de 

veerbelastende armen of lippen 115 en 116 over hen heen bij de 

20 overgang naar de parkeerstand van de cassette en wordt de 

bladveer 117 niet bediend om de filmstrook uit te werpen. De 

elektro-magneten 131 en 132 bedienen eveneens de scharnierbare 

hellende vlakken 107 enllO. Wanneer de spillen 126 vertikaal 

staan, worden de hellende vlakken 107 en 110 omlaaggebracht 

25 zoals geïllustreerd!.in figuren 3 en 7, in welk geval de hellen-

de vlakken in ingrijping komen met de pennen 109 en 108 ver-

bonden met het cassettedeksel 90 teneinde laatstgenoemde te 

openen. Aldus gaat het cassettedeksel open telkens wanneer de 

filmuitwerpveer 117 wordt bediend. Wanneer het cassettesamen-

30 stel 40 gewoon maar wordt overgebracht vanuit», een voorwaartse 

röntgenografische positie naar ëen achterste geparkeerde positie, 

lopen de deksel openende pennen 108 en 119 enkel onder de on-

gescharnierde hellende vlakken 107 en 110. De elektro-magneten 

131 en 132 zijn zodanig geprogrammeerd, dat zij de hellende 

35 vlakken en veerbelaste spillen bedienen telkens wanneer de 
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bedieningsman de juiste knop op het regelpaneel 19 aan het 
vooreinde van de tunnel indrukt om een filmstrookuitwerping 
te bewerkstelligen slechts nadat een filmstrook volledig be-
licht is. Het (niet-weergegeven) logische systeem is zodanig, 

5 dat wanneer de uitwerpschakelknpp wordt ingedrukt, de cassette-
wagen automatisch zal terugkeren naar de filmledigingsstand en 
zullen de elektro-magneten 131 en 132 automatisch bekrachtigd 
worden om de hellende vlakken en de spillen te bedienen. 

De wijze, waarop het cassettesamenstel 40 wordt ge-
10 transporteerd tussen een voorwaartse actieve röntgenografische 

stand en een geparkeerde of filmvul- of -ledigingsstand en de 
wijze, waarop de cassette in twee richtingen wordt verschoven 
voor het opnemen op dezelfde filmstrook van een reeks röntgen-
beelden indien in de actieve röntgenografische stand, zal 

15 thans worden beschreven. In figuren 4-6 kan men zien, dat het 
cassettesamenstel 40 gedragen wordt op een paar dwarsstangen 
140 en 141. Er zijn lineaire legers in zijuitsteeksels 142 en 
143, waardoor de cassette zijdelings in tegengestelde richtingen 
over de stang 140 kan glijden. Er zijn eveneens lineaire legers, 

20 niet weergegeven, in figuur 6, om het cassettesamenstel te 
laten glijden over evenwijdige stangen 141. Zoals in het bij-
zonder goed te zien is in figuren 4 en 5 zijn de betreffende 
tegenover gelegen einden van de stangen 140 en 141 bevestigd 
aan een paar wagen-zijstangen 144 en 145, welke zich evenwijdig 

25 uitstrekken met de bewegingslijn van de cassettewagen. Een 
paar loopbanen 146 en 147 zijn gemonteerd in de tunnel voor 
het geleiden er in van de wagen. De constructie is symmetrisch. 
Beschouw de zijstang 144 in het voorfront van figuur 5. Deze 
bezit een paar om een vertikale as draaibare rollen 148 en 

30 149, die daarop gemonteerd zijn. Deze rollen rusten tegen de 
binnenzijdevan de loopbaan 146. Er is tevens aanwezig een paar 
om een horizontale as draaibare rollen 150 en 151, welke samen-
werken met een ander oppervlak van de rail 146. Soortgelijke 
rollen zijn verbonden met de zijstang 145, welke samenwerken 

35 met de rail 147 teneinde de wagen of het cassettesamenstel 40 

7 5 0 2 3 6 4 

- 51 -



- 19 -

op te sluiten zodat het beweegt als een eenheid in de lengte-
richting van de tunnel. 

Zoals te zien is in het bovenste gedeelte van figuur 
5 wordt de cassettewagen naar voren geworpen in de röntgeno-

5 grafische actieve stand met een spiraalveer 156. De spiraal-
veer is verankerd bij 157 aan de bodem van de mini-filmtunnel 
en het andere einde 158 ervan is bevestigd aan een loopkat 
159. De loopkat bezit een poelie 160. Een kabel 161 is met 
één van zijn einden bevestigd aan de loopkat 159 en met zijn 

10 andere einde bevestigd bij 162 aan een zijarm 163, die uitsteekt 
van de cassettewagen. De kabel 161 loopt over een paar vrijloop-
katrollen 164 en 165 teneinde de krachtrichting van de veer 
156 te veranderen, zodat bij samentrekking de cassettewagen 
40 gedreven zal worden naar de röntgenografische stand als 

15 weergegeven in figuur 5, op welk tijdstip de veer 156 nagenoeg 
onbelast is. De veer 156 wordt uitgerekt en belast, wanneer 
de cassettewagen 40 zich in de parkeerstand bevindt, zoals 
weergegeven in figuur 4. 

De cassettewagen 40 wordt hersteld in de geparkeer-
20 de stand, waarbijde veer 156 belast wordt door een motor 164 

nabij het achterste einde van de tunnel, zie figuur 5. De motor 
drijft aan via een koppelingsamenstel 165. Een draaibare elek-
tro-magneet 166 wordt bekrachtigd voor het vrijgeven van de 
koppeling 165 en voor het ontkoppelen van de motor 164 van de 

25 uitgangsas 167 van de koppeling. De uitgangsas 162 bezit een 
kettingwiel 168. Om het kettingwiel is een ketting 169 ge-
slagen, die tevens geslagen is om een ander kettingwiel 170 
gemonteerd op een dwarsas 171, welke gelegerd is in vier leger-
spillen 172 en 173, waarvan er twee zijn weergegeven. De einden 

30 van de as 171 bezitten daaraan bevestigde trommelpoelies 174 
en 175. Corresponderende einden van een paar riemen of snaren 
176 en 177 zijn bevestigd aan dettrommelpoelies en een deel 
van de riemen is om elk ervan geslagen. Een ander einde van 
de riem 176 is bevestigd bij 178 aan de zijstang 144. Een einde 

35 van de riem 177 is bevestigd aan de zijstang 145 bij 179. Wan-
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neer de bekrachtiging van de elektro-magneet 166 wordt opge-
heven komt de koppeling 165 in ingrijping met de motor 154 en 
met de dwarsas 171, en indien de motor 154 wordt bekrachtigd 
zullen de riemen 176 en 177 gewikkeld worden om hun trommelpoe-

5 lies 174 en 175 en zal de cassettewagen 140 teruggetrokken 
worden naar de parkeer- of filmvulling en ledigingsstand. 
Tezelfder tijd zal de spiraalveer 156 voor het doen terugkeren 
van de cassette belast worden en in gereedheid gebracht worden 
om de cassettewagen 40 in voorwaartse richting met bij voorkeur 

10 hoge snelheid in vergelijking met de terugkeersnelheid over-
brengen naar de röntgenografisch actieve stand. Wanneer de 
bedieningsman de juiste schakelaar bedient voor het bekrachti-
gen van de elektro-magneet 166 wordt de koppeling 165 losgemaakt 
en springt de wagen 40 snel naar voren, in de röntgenografische 

15 stand. 
De cassettewagen kan in beide richtingen verschoven 

worden met een motor 185 voor het selectief nemen van een 
reeks rontgenbeelden op helften of kwarten van de filmstrook 
in de cassettewagen 40 zoals men kan zien in figuur 5. De 

20 motor 185 bezit op de as ervan een kabeltrommel 186. Een kabel 
193 loopt uit de trommel 186 in twee richtingen. Het ene gedeel-
te 187 van de kabel is geslagen om een vrijlooppoelie 188 en 
vervolgens om een poelie 189 aan de zijstang 144, vanwaar hij 
geslagen is om een poelie 190 aan de cassettewagen en daarna 

25 om een poelie 191 aan de zijstang, waarop hij eindigt in een 
vast bevestigingspunt 192. Het andere kabelpart 193, dat uit-
gaat van de trommelpoelie 186, loopt over een vrijlooppoelie 
194 en een soortgelijke groep van drie poelies 195, 196 en 
197 waarop de kabel eindigt in een vast bevestigingspunt bij 

30 198. Men kan zien, dat indien de motor 185 in de ene richting 
draait, de cassettewagen 40 naar boven toe verschoven kan wor-
den zoals blijkt uit figuur 5 of in lan<p:ichting van het boven-
blad van de rontgentafel. Indien de motor inde tegengestelde 
richting loopt, zal de cassettewagen naar zijn grens in tegen-

35 gestelde richting verschoven worden. Op deze wig ze kan de cas-
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settewagen zodanig geplaatst worden dat de centrale straal 

van de röntgenstralenbundel in het centrum zal zijn van de 

zone, waarop een röntgenbeeld dient te worden genomen. 

Wanneer de cassettewagen 40 naar voren gestuwd wordt 

5 door de spiraalveer 165 naar de actieve röntgenografische 

stand, is het gewenst de wagen te stóppen in een stand, waar 

de filmbelichtingszone zich bevindt boven de middelste röntgen-

stralenbundel aan het begin. Geschikte middelen om dit doeleinde 

te bewerkstelligen worden uitvoerig beschreven in het Ameri-

10 kaanse octrooischrift nr. 3.383.506 van Aanvraagster. De in 

dat octrooi weergegeven sequenciële en wagenvertragende mid-

delen zijn nagenoeg lijfelijk ingebouwd in de hierin beschreven 

nieuwe mini-filminrichting met automatische vulling en lediging. 

Zoals te zien is in figuur 4 bevat de inrichting voor het 

15 selectief plaatsen van de cassettewagen inde lengterichting 

van de tunnel een slagdempercilinder 201, welke verschuifbaar 

is over een vierkante as 202, die roteerbaar is in een hoek-

steun 203. Het tegenover gelegen einde van de slagdemper 

201 wordt gegrepen door een as 204, welke wordt aangedreven 

20 door een stappen schakelrelais 205. De cilinder 201 heeft 

enige daarvan uitstekende nokken 206, 207 en 208. De nokken 

206-208 steken radiaal uit over verschillende bedrageriïen zij 

hebben elk vrije ruimten, die radiaal minder ver uitsteken. 

Het stappenrelais 205 wordt bediend om één van de nokken 206-

25 208 in de baan van een lip 209 te brengen, die uitsteekt uit 

de cassettewagen 40. Aldus wanneer de wagen 40 naar voren wordt 

gestuwd, zal de lip 209 met een nok in ingrijping komen en de 

slagdempercilinder 201 overbrengen langs de stang 202, totdat 

de cilinder de begrenzing van de hoeksteun 203 bereikt. Deze 

30 stopt de cassettewagen in een voorwaartse en röntgenografische 

actieve positie afhankelijk van het feit, welke van de nokken 

gedraaid is tot in ingrijping met de lip 209. 

Thans zal het filmontvangstmagazijn 35 beschreven wor-

den aan de hand van figuren 10 en 11. Het magazijn is funda-

35 menteel een doosvormige constructie uit gegoten hars bevattende 
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een bovenwand 220, een bodemwand 221 enjeen zijwand 222, waar-

van een tegenhanger bestaat, die niet is weergegeven in het 

halve aanzicht van figuur 10. Het magazijn bezit een achter-

deur 223 om daaruit belichte film te verwijderen. De deur kan 

scheidbaar of scharnierbaar zijn met het magazijnhuis. In dit 

geval is een scharnier 224 bevattende een soepel harslichaam 

integraal gegoten of als een verlengstuk van de bodem 221 naar 

de deur 223. Een excentriek bevattende een cilinder 225 met 

een pen 226, die in ingrijping kan komen met een element 227, 

dat zich uitstrekt vanaf de deur 223, maakt gebruik als deur-

kruk mogelijk, waardoor de deur gesloten of geopend kan worden 

met behulp van de vingers teneinde de cilinder 225 te draaien. 

Elk scharnier en elke grendel, welke de deur in een licht dichte 

relatie handhaaft ten opzichte van het magazijnhuis, kan worden 

gebruikt. 

Het filmintreeëinde van het ontvangstmagazijn 35 

bezit de naar binnen zwenkende deur 37, welke genoemd werd bij 

de eerdere bespreking van figuur 2. De deur 37 is voorgespannen 

naar de gesloten stand met behulp van een torsieveer 231, zo-

als te zien is in figuur 10. Zoals eerder toegelicht wordt de 

deur 37 door een vinger 38 gedwongen open te gaan, zie figuur 2, 

wanneer het ontvangstmagazijn 35 inde mini-filminrichting wordt 

geïnstalleerd. De vinger dwingt de deur 37 om naar achteren 

te kantelen over een hoekvan ongeveer 45° om te dienen als 

een hellend vlak voor het geleiden van een inkomende filmstrook 

welke zich voortbeweegt in hoofdzaak over het vlak aangegeven 

door de pijl 233 in figuur 11. De inkomende filmstrook glijdt 

over een richel 234 onmiddellijk achter de deur 237 en verheft 

zich van de bodem 221 van het magazijn 35. Wanneer een belichte 

filmstrook uit het cassettesamenstel 40 uitgeworpen wordt in 

het ontvangstmagazijn 35, loopt de filmstrook onder een blad-

veer 235 door, welke de filmstrook tegen de bodem van het maga-

zijn aandrukt. Eén van deze filmstroken, welke zich in de op-

slagstand bevindt in het ontvangstmagazijn 35 in figuur 11 is 

aangeduid met het verwijzingscijfer 236. De bladveer 235 

geeft mee onder invloed van de inkomende filmstrook 236 en 
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stelt de filmstrook in staat er onder door te lopen, zodat de 

filmstrook geborgd zal worden in de bodem van de cassette en 

de baan 233, waarlangs een volgende filmstrook binnenkomt zal 

vrijhouden. De richel 234 waarborgt, dat de filmstrook niet 

uit het magazijn 35 zal slippen door de filmintreeopening 237, 

5 waarmede de deur 37 samenwerkt. Bepaalde ribben 238, welke met 

streep-stippellijnen zijn weergegeven in figuur 10, strekken 

zich naar beneden toe uit vanaf de bovenwand 220 van het maga-

zijn naar het inwendige van het magazijn voor het verder ge-

leiden en dirigeren van de film. Er zijn eveneens langgerekte 

10 zijgeleidingen 239 voor het geleiden van de filmstrook in de 

cassette. 

Het filmontvangstmagazijn 35 kan diverse vormen aan-

nemen. In wezen is het een lichtdichte sluiting met een achter-

deur zoals 223 voor het verwijderen van belichte film en een 

15 voordeur zoals 37 om het intreden van belichte film mogelijk 

te maken en bepaalde middelen om de filmstrook op haar plaats 

te houden, zodat zij niet uit de intreedeur kan glippen, wan-

neer het magazijn zich in een hellende positie bevindt tijdens 

het installeren in de mini-filminrichting. 

20 Merk op, dat de bodem 221 van het filmontvangstmagazijn 

35 nabij het voorste einde ervan voorzien is van een uitspa-

ring 239 om het magazijn in de mini-filminrichting te bevestigen. 

Onder verwijzing naar figuur 2 kan men zien, dat wanneer het 

magazijn 35 geïnstalleerd is, de uitsparing 239 wordt gegrepen 

25 door een veerbelaste grendelplaat 241, welke met volgetrokken 

lijnen is weergegeven, waarbijde voorste rand ervan in ingrij-

ping is met de uitsparing 239 teneinde het magazijn 35 te be-

letten om onbedoeld uit de mini-filminrichting getrokken te 

worden en tevens om te verzekeren, dat het magazijn volledig 

30 in de inrichting gestoken is. De grendelplaat 241 zit op een 

scharnierpen 242 onder veerbelasting, waarbij de plaat normaal 

een vertikale stand inneemt, zoals aangegeven met stippel-

lijnen 241' in figuur 2. Wanneer het ontvangstmagazijn 35 

wordt ingebracht, wordt de grendelplaat 241 omlaag bewogen en 

3 5 
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veerbelast in ingrijping gebracht met de uitsparing 282. Om 

het magazijn 35 terug te trekken is het noodzakelijk om de gren-

delplaat 241 tegen de klok in, gezien in figuur 2, af te bui-

gen, zodat de plaat de uitsparing 239 vrijmaakt en de terug-

5 trekking mogelijk maakt. In een praktische uitvoeringsvorm 

draagt scharnierpen 242 een (niet-weergegeven) rondsel, dat 

in ingrijping gebracht kan worden met een (niet-weergegeven) 

verplaatsbare heugel. De heugel bezit een met de hand beweeg-

bare pen, die zich achterwaarts van het huis 15 uitstrekt en 

10 veerbelast is teneindeeen bedienings- of magazijn vrijgeefpen 

243 te laten uitsteken van de achterzijde van het huis 15, 

zoals te zien is in figuur 8. Het indrukken van de pen 243 

geeft de grendelplaat 241 vrij voor het verwijderen van het 

ontvangstmagazijn 35. Een soortgelijke pen 244 geeft een gren-

15 delplaat van soortgelijke constructie vrij, aangeduid met 

245 en 245' in figuur 2, voor het filmaanvoermagazijn 25. De 

grendelplaat van het filmaanvoermagazijn bevindt zich op een 

scharnierpen 246. 

Het aanvoer- of voorraadmagazijn 25 voor onbelichte 

20 film zal thans beschreven worden met verwijzing naar figuren 

12-19. Uit figuren 12 en 16 blijkt dat het magazijn 25 een 

doosvormige omsluiting bevat, voorzien van een bovenwand 260, 

een bodemwand 261 en zijwanden 262 en 263. De omsluiting kan 

tweedelig zijn doordat zij bestaat uit een uit giethars ge-

25 vormde bovenste en onderste helft. Het achtereinde van de om-

sluiting bezit een zwenkdeur 264, welke bedoeld is voor het 

insteken van een stapel onbelichte filmstroken. Het scharnier 

265 van de deur 264 bevat een lijf van kunststof- of harsma-

teriaal, dat tiit êén stuk gegoten is met de bodem 261 en de deur 

30 264. Het lijf 265 is soepel genoeg om de deur 264 te laten 

zwenken. Het magazijn bezit eveneens een voor- of filmuittree-

deur 36, welke een overeenkomstig verwijzingscijfer in figuur 2 

bezit. De deur 36 bezit een uit één stuk gegoten lijf 266, 

waarmede het scharnierend verbonden is met de bovenwand 260 

35 van het magazijn. In figuur 16 staat de deur in de geopende 
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stand, weergegeven met streep-stippellijnen en aangegeven met 

36'. 

Zoals men kan zien in figuur 19 bezit een typische 

zijwand 262 van de magazijnómsluiting een voeg 267, welke 

5 resulteert uit het gieten van het bovendeel 260 en het bodem-

deel 261 als afzonderlijke helften. De twee helften kunnen op 

elkaar gedrukt worden en een hechtmiddel kan gebruikt worden 

op hun tussenvlak voor het vormen van een lichtdichte om-

sluiting. In één model worden de twee helften op elkaar gevoegd 

10 door ultrasoon lassen. Bepaalde inwendige delen van het magazijn 

worden gegoten in de bovenhelft en bodemhelft en andere delen 

worden samengesteld voordat de helften op elkaar gedrukt wor-

den onder vorming van een lichtdichte omsluiting. 

Het bovendeel 260 van het aanvoermagazijn bezit 

15 een schuifdeur 268, die daarin geïnstalleerd is. De deur ligt 

op één lijn met een opening 269. Een lip 270 strekt zich naar 

boven toe uit vanaf de deur. Deze lip komt in ingrijping met 

het stootstuk 33 in figuur 2, wanneer het magazijn 25 wordt 

gestoken in de mini-filminrichting. Het inbrengen van het 

20 magazijn heeft daarbij tot gevolg, dat de deur 268 openschuift 

om toegang te verschaffen tot film binnen het magazijn 25 via 

opening 269. De deur 268 is verschuifbaar over zijrails 271. 

Een paar koppelstangen 275 en 276 zijn gekoppeld met de deur 

268 om deze te openen en te sluiten. Deze koppelstangen zijn 

25 op dezelfde wijze gevormd. De stang 275 bijvoorbeeld bezit 

een sleuf 277, welke in ingrijping is met een pen 278 aan 

de deur. De sleuf 277 maakt afstandscompensatierunogelijk, wan-

neer de koppelstang 275 zwenkt om de scharnieras 279. Wanneer 

de koppelstang 275 zich bevindt in de met vol getrokken lijnen 

30 weergegeven stand in figuur 12, wordt de bovenste deur 268 

gesloten. Wanneer de koppelstang zwenkt naar de met streep-

stippellijnen weergegeven stand 275', is de deur 268 open om 

toegang te verschaffen door de filmtransportrol 34, zie figuur 

2, aan de bovenste strook uit een stapel filmstroken in het 

35 magazijn 25. 
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De schuifdeur 268 is voorgespannen naar de gesloten 
stand door een veer 281, welke verbonden is met een statio-
naire pen 282 aan het ene einde en is met zijn andere einde 
in ingrijping met een pen 283, die gedragen wordt door het 

5 einde van de koppelstang 275. Wanneer de schuifdeur 268 naar 
achteren gedreven wordt doordat de lip 270 ervan aanstoot tegen 
het stootstuk 33, wordt de veer 281 uitgerekt of belast, zodat 
deze zal beginnen met het sluiten van de deur wanneer het ma-
gazijn 25 uit de mini-filminrichting wordt teruggetrokken, 

10 zoals weergegeven in figuur 2. 
Het mechanisme, dat verbonden is met de deurverbin-

dingsstang 276, welke de tegenhanger is van de koppelstang 275 
in figuur 12, is soortgelijk aan datgene, dat zojuist beschreven 
is, ofschoon het bijbehorende veermechanisme niet zichtbaar is 

15 in die figuur. 
De schuifdeur 268 aan de bovenzijde van het aanvoer-

magazijn is gekoppeld met de voor- of filmuittreedeur 36, zodat 
de deur 36 opengaat en dichtgaat in overeenstemming met de 
deur 268. Voor dit doel is de deur 36 via een verbindingsstang 

20 285 verbonden met een pen 283, welke zich bevindt aan het 
einde van de koppelstang 275 van de schuifdeur. Het einde van 
de verbindingsstang 285 maakt een haakse bocht, waar deze in-
treedt in een gat 286 in een verdikking of drukstukje 287, dat 
bevestigd is aan de binnenwand van de filmuitreedeur 36. Dit 

25 komt op hetzelfde neer als een scharnierverbinding, welke de 
deur 36 in staat stelt te zwenken, wanneer de verbindings-
stang 285, welke het bovendeel koppelt met de einddeur, axiaal 
verplaatst wordt. 

Het bodeminwendige van het aanvoermagazijn 25 bezit 
30 een vlak oppervlak, dat het bovenoppervlak is van een metalen 

plaat 288. De plaat heeft neerhangende zijgedeelten, zoals 
289-291, welke zijdelings verder gebogen zijn onder vorming 
van integrale bases 292-294. De bases zijn bevestigd aan de 
bodem van het magazijn door harsuitsteeksels, zoals 295, welke 

35 soortgelijk zijn aan klinknagels en trechtervormig verwijd 
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worden door verhitting of anderszins. Het achtereinde van de 
bodemplaat 288 is omlaaggebogen zoals aangegeven door het ver-
wij zingscijf er 295. De voorrand 296 van de plaat 288 eindigt 
nabij een zich zijdelings uitstrekkende uitsparing 297, welke 

5 gevormd ±s in de bodem 261 van het magazijn 25. 
Kijkt men van de voor- naar de achterzijde van het 

magazijn zoals in figuur 19, dan kan men een film zijgeleiding 
298 zien, die zich omlaag uitstrekt. Deze geleiding kan in 
het bovendeel 260 meegegoten worden. Er is een overeenkomstige 

10 zijgeleiding aan de andere zijde van het magazijn. De twee 
zijgeleidingen tezamen met de gladde bodem 288 bepalen een 
ruimte 299 voor het onderbrengen van een stapel filmstroken 
in het magazijn. De geleiding 298 en haar tegenhangster lig-
gen zeer dicht bij de zijranden van de filmstapel, wanneer 

15 zich filmstroken in het magazijn bevinden. De geleidingen 
handhaven een uitrichting van de filmstrook en voorkomen, dat 
deze gegrepen wordt door het deurbedieningsmechanisme omvat-
tende de veer 281 en de deuropeningsverbindingsstang 285, welke 
zich in de ruimte 300 bevinden zoals te zien is in figuur 19, 

20 ofschoon deze onderdelen in die figuur zijn weggelaten. 
Het magazijn 25 is voorzien van een filmstrookvast-

houder, die in figuur 16 schematisch is weergegeven en alge-
meen aangeduid is met het verwijzingscijfer 301. De vasthouder 
is uitvoeriger weergegeven in figuur 15. De vasthouder bevat 

25 twee bladveren of platte veerelementen 302 en 303, welke zich 
over ongeveer de halve lengte van het magazijn uitstrekken en 
aangebracht zijn aan tegengestelde zijden ervan. Een typische 
platte veer 302 zoals te zien in figuur 15 bezit een paar 
gaten 304 en 305, waardoor het mogelijk is de veer te bevestigen 

30 aan de bodem van het magazijn met een paar schroeven 306 en 
307, zoals blijkt uit figuur 16. Zoals weergegeven in figuur 
15 worden de platte veren 302 en 303 overbrugd door een brug-
stuk 308. Het brugstuk 308 bezit een neerhangende lip 309, 
welke zich normaal uitstrekt in de uitsparing 297 in de bodem 

35 van het magazijn zoals te zien is in figuur 16. Platte veren 
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302 en 303 hebben de neiging om plat tegen de bodem van het 
magazijn te gaan liggen. 

Het brugstuk 308 bezit een paar uitsteeksels 310 en 
311, welke zich naar achteren toe uitstrekken en over de voor-

5 ste marge of randen van een stapel filmstroken 312 heen hangen, 
met welke stroken het magazijn gevuld is via de achterdeur 
364. Aldus worden de voorste randen van de filmstroken in de 
stapel tegengehouden door het neerhangende gedeelte 309 en de 
beide overhangende gedeelten 310 en 311. Deze opstelling voor-

10 komt, dat de bovenste filmstrook van de filmstapel 312 en alle 
daaronder gelegen filmstroken het magazijn ongewild zouden 
verlaten. De achterste randen 313 en 314 van de uitsteeksels 
310 en 311 zijn bij voorkeur afgeschuind. De ruimte tussen de 
binnenste randen van de bladveren 302 en 303 is iets groter 

15 dan de breedte van de filmstrook 312. 
In figuur 15 kan men zien, dat men de bovenste film-

strook in de stapel 312 naar links, in de figuur, kan laten 
voortbewegen voor bij het brugstuk 308 door de bovenste film-
strook eerst naar achteren dus in de figuur naar rechts te 

20 bewegen, zodat de voorste rand van de strook ten opzichte van 
de uitsteeksels 310 en 311 wordt teruggetrokken. Vervolgens 
kan men de afzonderlijke filmstrook naar voren drijven voor-
bij het brugstuk en door de opening van de deur 36. 

In figuren 14 en 16 kan men één van een soortgelijk 
25 paar van zijdelings van elkaar gescheiden achterwaartse film-

strookaanslagen 315 ontwaren. Elke aanslag 315 bezit een 
hoekig oppervlak 316 en is scharnierbaar om een pen 317 gemon-
teerd. Indeze uitvoeringsvorm, wanneer de achterdeur 264 ge-
opend is, kunnen de aanslagen 315 gezwenkt worden om pennen 

30 371 volgens de boog aangeduid door de gebroken lijn 318. Wan-
neer zij uit de baan gezwenkt zijn, is er ruimte voor het in-
brengen van een stapel filmstroken via de achterdeur. 

In figuur 14 is de achterrand van een filmstapel 
gemarkeerd met 319 en de zijrand met 320. Men kan zien, dat 

35 de hoek van de filmstrook 321 afgerond is en volgens een raak-

7 5 0 2 3 6 4 

- 51 -



- 29 -

lijn in kontakt is met het gehoekte oppervlak 316 van de aan-
slag 315. De aanslag 315 wordt gehouden in zijn niet-uitgezwenk-
te stand van figuur 14 door sluiting van de deur 264. Merk op, 
dat er een vrije ruimte 322 is tussen de achterrand 319 van 

5 de filmstrook, en de deur 264. Deze vrije ruimte strekt zich in 
hoofdzaak uit over de breedte vanliet magazijn, althans tot de 
tegenhanger van de aanslag 315 aan de tegenover gelegen zijde 
van het magazijn. De zijrand 320 van de film in figuur 14 
wordt in positie gehouden door de zijgeleiding 298 weerge-

10 geven in figuur 19. Aldus liggen de zijranden van de filmstrook 
in een stapel tussen de zijgeleiding 298 en haar tegenhangster 
aan de tegenover gelegen zijde van het magazijn, welke niet-
weergegeven is. 

In verband met figuur 15 was uiteengezet, dat de bo-
15 venste filmstroök 312 door de transportrol 34 in achterwaartse 

richting gedreven kan worden teneinde de voorste rand van de 
bovenste filmstrook terug te trekken onder de overhangende 
gedeelten 310 en 311 van het brugstuk 308 vandaan. Deze 
achterwaartse beweging van de filmstrook wordt bewerkstelligd 

20 door een draaiing tegen de klok in van de transportrol 34 in 
figuur 2. De bovenste filmstrook wordt daardoor tegen gehoekte 
oppervlakken 216 van de aanslagen 315 gedreven, zodat de 
achterrand 319 van de filmstrook naar achteren gedreven wordt 
in de vrije rumte 322 aan de achterzijde van het magazijn. 

25 Dit maakt, dat het achtereinde van de afzonderlijke filmstrook 
in doorsnede een gebogen gedaante aanneemt en dit stelt de film-
strook in staat om van onder de overhangende gedeelten 310 
en 311 van het brugstuk van de vasthouder teruggetrokken te 
worden. Wanneer de voorste rand van de filmstrook onder de 

30 vasthouder uit is teruggetrokken door draaiing van de trans-
portrol 34 in de ene richting, wordt de draaiingszin van de 
rol automatisch omgekeerd en wordt de afzonderlijke filmstrook 
voortgestuwd uit het aanvoermagazijn 25 via de deur 36, waarna 
zij wordt gegrepen door aangedreven rollen 72 en 73, zie figuur 

35 2, welke de filmstrook in de beweegbare cassette 40 werpen. 
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Uit figuur 14 blijkt, dat de achterdeur 264 voorzien 
is van een grendel 325 en een met de hand bedienbare schuif 326. 
De grendel 325 is voorgespannen naar een grendelingrijping met 
de magazijnzijden door middel van een veer 327. Elke geschikte 

5 achterdeurconstructie kan worden gebruikt. Het hoofddoel van 
de deur is het inbrengen van een stapel onbelichte filmstroken 
in het magazijn mogelijk te maken terwijl het zich bij voorkeur 
in een donkere kamer bevindt. De deur moet in staat zijn op licht-
dichte wijze met betrekking tot het magazijn te sluiten. 

10 o Uit figuur 16 blijkt, dat het bedieningsmechanisme 
van de bovenste schuifdeur wordt verhinderd om te schuren over 
de film door een beschermstrip 329, die op geschikte wijze ge-
bogen is om ruimte te scheppen voor het stangenstelsel, dat 
de schuifdeur bedient. " 

15 Het vullen van het aanvoermagazijn 25 met een stapel 
filmstroken zal thans worden beschreven. Figuur 16 toont, dat 
de bodem 261 van het magazijn 25 is voorzien van een taatspot 
330, waarin zich een kogel 331 bevindt, die dient als plunjer. 
Voorts is er een toegangsboring 332 naar de taatspot 330, 

20 welke schouders bepaalt, waarop de kogel rust. De kogel kan 
gemaakt zijn uit staal.De kogel 331 wordt in de taatspot 330 
gehouden rechtstreeks onder de platte veer 302 van de filmstrook-
vasthouder 301. Er is nog een andere kogelplunjer en taatspot 
opstelling onder de bladveer 303 van de filmstrookvasthouder. 

25 Het doel van de kogels is het vullen van een stapel filmstro-
ken in het aanvoermagazijn 25 te vergemakkelijken. Dit wordt 
gedaan door het magazijn 25 te plaatsen op een (niet-weergegeven) 
juk of vlakke plaat, waarop zich twee (niet-weergegeven) ver-
tikale pennen bevinden, die steken in de toegangsgaten 332 

30 en de kogels omhoog drukken. Dit dwingt de veren van de vast-
houder 301 een naar boven toe afgebogen stand inte nemen, 
zoals aangegeven door de streep-stippellijnen in figuur 16. 
Vervolgens met de achterdeur 264 open kan een stapel filmstroken 
ingebracht worden in het magazijn tussen de zijgeleidingen 298 

35 totdat de voorste rand van de filmstrook wordt gestopt door het 
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omlaaghangende gedeelte 309 van het dwarsstuk 308 van de film-
strookSrasthouder. De achterdeur 264 van het magazijn wordt dan 
gesloten en het magazijn wordt opgeheven van de pennen, zodat 
de zware metalen kogels 331 kunnen neerdalen op de schouders 

5 331 van de taatspot, op welk tijdstip de veerkracht in de platte 
veren 302 en 303 de vasthouder 301 dwingen om een omlaagge-
richte kracht uit te oefenen op de filmstroken en deze stevig 
vast te houden in het magazijn. Wanneer de voordeur 36 en de 
achterdeur 264 gesloten zijn, kan het aanvoermagazijn ver-

10 plaatst worden via een verlichte ruimte voor inbrenging in de 
mini-filminrichting onder een angulaire stand zoals weerge-
geven in figuur 2. Ingebracht zijnde wordt de bovenste schuif-
deur 268 van het magazijn opengedrukt, waarbij de voordeur 36 
eveneens opengaat ten gevolge van de onderlingeverbinding van 

15 de deuren. Op commando kan dan het schommelfreem 49 in figuur 
2 gekanteld worden teneinde de transportrol 34 in kontakt 
te brengen met de bovenste filmstrook in de stapel, terwijl de 
rol werkzaam is om onder wrijving aan te liggen tegen de boven-
ste filmstrook en deze eniszins achterwaarts te bewegen tegen 

20 de aanslagen 3315, zoals uitgelegd. De draaiingszin van de rol 
wordt vervolgens automatisch omgekeerd en de filmstrook wordt 
door de deur 36 naar buiten gedreven naar de mini-filmcassette 
40. 

De voorraadcassette 25 is voorzien van middelen om 
25 aan te geven, wanneer de filmvoorraad er in uitgeput is. In 

figuur 12 is een deel van de magazijnomsluiting weggebroken 
teneinde een bovenaanzicht te geven vande voorraadaanwijzer. 
Figuur 13 toont deze in een schematische doorsnede. De voor-
raadaanwijzer bevat een hefboom 336, welke gedragen wordt op 

30 een scharnierpen 337. De hefboom bezit een rechthoekig gebogen 
gedeelte 338, dat aangestoten wordt door de filmstapel, wanneer 
deze wordt ingebracht, waarbij de hefboom 336 gedwongen wordt 
te roteren vanuit de met volle lijnen weergegeven stand in 
figuur 12 naar de stand, waarbij hij weergegeven is met streep-

35 stippellijnen in dezelfde figuur. In de laatstgenoemde stand 
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neemt het uitsteeksel 338 een positie in, waarbij het even-

wijdig ligt aan de rand van de filmstapel. Een veer 339 tracht 

de hefboom te drijven in een interferende betrekking met de 

filmstrook. 

In figuur 13 kan men zien, dat het magazijn voorzien 

is van een venster 340r welke rode of infrarode straling door-

laat. Onmiddellijk buiten het venster bevindt zich een infra-

rode bron 341, welke omgeven wordt door een voor straling ge-

voelig element 342. Het platte gedeelte van de hefboom 336 

bezit op zijn oppervlak zwarte en witte aangrenzende zones. 

Wanneer er tenminste één filmstrook aanwezig is in het magazijn, 

is de hefboom 336 zo geplaatst, dat het witte oppervlak ervan 

licht ontvangt van de bron en dit terugkaatst naar de aftaster 

342. Door een (nièt-weergegeven) geschikte elektrische schake-

ling wordt dit afgetaste signaal aan verdere bewerkingen onder-

worpen en dient als indicatie voor de aanwezigheid van een 

filmstrook. Wanneer de laatste filmstrook uit het magazijn 

is afgegeven, neemt de hefboom 336 de met volle lijnen weer-

gegeven stand in, zoals weergegeven infiguur 12, en is het 

zwarte oppervlak ervan getoond naar de lichtbronen de aftasters 

341 en 342. De aftaster 342 bespeurt vervolgens geen teruggekaat-

ste straling en bewerkstelligt een bediening van een (niet-

weergegeven) indicatielamp, welke openbaart dat de voorraad 

filmstroken in het magazijn uitgeput is. 

De bodem 261 van de voorraadcassette 25 bezit even-

eens een zijwaarts uitstrekkende ondiepe uitsparing 345, welke 

bestemd is voor het op zijn plaats bevestigen vanhet magazijn 

in de mini-filminrichting door samenwerking met grendel 245, 

welke voorkomt in figuur 2. Deze grendel werkt samen met het 

aanvoermagazijn 25 op in hoodzaak dezelfde wijze, waarop de 

grendel 241 samenwerkt met het filmontvangstmagazijn 35 zoals 

eerder uiteengezet. 

Een unieke eigenschap van het zojuist beschreven 

aanvoermagazijn 25 is dat het verzekert, dat slechts één 

filmstrook daaruit afgenomen zal worden en in de cassette 40 
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gedeponeerd zal worden. 
Ofschoon een uitvoeringsvorm van de mini-filminrich-

ting met automatisch vullen en ledigen en het samenwerkende 
aanvoermagazijn behoorlijk gedetailleerd beschreven is, dient 

5 deze beschrijving veelëer ter illustratie dan ter beperking 
van de verschillende daarin belichaamde aspecten van de uit-
vinding. 

10 
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C O N C L U S I E S 
1. Mini-filminrichting voor het op een filmstrook regis-
treren van een aantal röntgenbeelden verkregen met een diag-
nostisch röntgentoestel voorzien vaneen röntgenstralenbron 

5 en middelen voor het ondersteunen van een te onderzoeken per-
soon in de baan van een daaruit tredende röntgenstralenbundel, 
bevattende 
a) sluitmiddelen met een voor röntgenstralen doorlaatbaar ge-

deelte, dat zich uitstrekt in de bundelbaan; 
10 b) cassettemiddelen beweegbaar in de sluitmiddelen tussen een 

eerst röntgenbelichtingspositie in de bundelbaan en een 
tweede positie; 

c) middelen in de sluitmiddelen nabij de tweede positie voor 
het houden van een filmvoorraadmagazijn in een positie voor 

15 het aanbieden van film aan de cassettemiddelen en middelen 
voor het houden van een magazijn voor ontvangst van belich-
te film in een positie voor het in ontvangst nemen van 
film uit de cassettemiddelen; 

d) middelen voor het onttrekken van een filmstrook aan een 
20 voorraadmagazijn, dat zich bevindt in de houdmiddelen en 

voor het transporteren van de film naar de cassettemidde-
len, wanneer deze in de tweede positie zijn; 

e) middelen voor het selectief uitwerpen van een film uit de 
cassettemiddelen naar een ontvangstmagazijn, dat zich in 

25 de houdmiddelen bevindt als reactie op de cassettebeweging 
van de eerste naar de tweede positie ervan; en 

f) middelen om de cassettemiddelen selectief naar achteren en 
naar voren te bewegen tussen de eerste en de tweede positie. 

2, Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
30 a) de cassettemiddelen plaatmiddelen en dekselmiddelen bevat-

ten, welke dekselmiddelen geopend kunnen worden met betrek-
king tot de plaatmiddelen; 

b) waarbij de uitwerpmiddelen bedienbaar zijn om de filmstrook 
uit te werpen, wanneer het deksel open is. 

35 3. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
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de filmcassettemiddelen plaatmiddelen en dekselmiddelen be-
vatten, waarbij de dekselmiddelen zwenkbaar zijn ten opzichte 
van de plaatmiddelen om een as, die dwars staat op de bewegings-
richting van de beweegbare cassettemiddelen5bij beweging tus-

5 sen standen, welke as zich bevindt nabij het voorste einde van 
de cassettemiddelen bij beweging naar de eerste stand. 
4. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat 
a) de cassettemiddelen plaatmiddelen en dekselmiddelen bevat-

10 ten, waarbij de dekselmiddelen geopend kunnen worden vanaf 
de plaatmiddelen; en 

b) dekselopeningsmiddelen, die selectief bedienbaar zijn ten-
einde de dekselmiddelen te openen, wanneer de beweegbare 
middelen zich bevinden in een vooraf bepaalde stand ten 

15 opzichte van de tweede stand van de cassettemiddelen. 
5. Inrichting volgens conclusie 2, gekenmerkt door 
a) openingsmiddelen voor de dekselmiddelen, aangebracht tus-

sen de eerste en de tweede stand van de cassettemiddelen, 
welke openingsmiddelen twee selecteerbare standen bezitten, 

20 in de ene waarvan de dekselmiddelen worden gegrepen en ge-
opend tijdens de overgang van de eerste naar de tweede 
stand, terwijl in de andere stand de dekselmiddelen niet 
worden gegrepen, 

b) waarbij de filmuitwerpmiddelen veermiddelen en middelen 
25 voor het opslaan van energie in de veermiddelen en voor 

het vrijgeven van de veermiddelen bevatten teneinde een 
kracht uit te oefenen op de filmstrook teneinde deze uit 
de filmcassettemiddelen te werpen in een ontvangstmagazijn, 
wanneer de cassettemiddelen zich in de buurt daarvan bevin-

30 den. 
6. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
a) de cassettemiddelen plaatmiddelen, dekselmiddelen en midde-

len om de dekselmiddelen voor te spannen naar de plaat-
middelen bevatten, alsmede 

35 b) een paar van elkaar verwijderde scharnierbare elementen aan 
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de cassettemiddelen en platte veermiddelen bevestigd aan en 
zich uitstrekkend tussen de elementen, welke veermiddelen 
afbuigbaar zijn vanaf de ene zijde naar de andere zijde 
van een lijn, die de scharnierassen van de elementen ver-

5 binden, 
c) middelen, die selectief werkzaam zijn om de elementen te 

grijpen teneinde de veermiddelen af te buigen vanaf de ene 
zijde naar de andere zijde, waarna de veermiddelen kunnen 
stoten tegen de filmstrook en deze uit de filmcassette-

10 middelen kunnen uitwerpen, terwijl deze op weg zijn naar 
hun tweede positie, en 

d) middelen voor het terugstellen van de veermiddelen van de 
genoemde andere zijde naar de eerste zijde van de genoemde 
lijn als reactie op het feit, dat de cassettemiddelen een 

15 vooraf bepaalde plaats bereiken op weg naar hun tweede 
positie. 

7. Inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, 
dat 
a) de dekselmiddelen scharnierbaar zijn ten opzichte van de 

20 plaatmiddelen om een as, die dwars loopt aan de bewegings-
lij n van de beweegbare middelen, 

b) de filmstrook plaatsbaar is tussen de dekselmiddelen en 
de plaatmiddelen met een rand van de filmstrook nabij de 
as om de veermiddelen in staat te stellen te stoten tegen 

25 de film en deze uit te werpen uit de cassettemiddelen, 
wanneer het deksél open is. 

8. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, 
dat 
a) de dekselopeningsmiddelen hellende vlakken bevatten geplaatst 

30 in de baan van de beweegbare cassettemiddelen, welke hel-
lende vlakken werkzaam zijn tussen twee standen, in de ene 
waarvan de dekselmiddelen de hellende vlakken kunnen pas-
seren zonder geopend te zijn wanneer zij onderweg zijn van 
de tweede positie, en een andere stand, waarin de deksel-

35 middelen in ingrijping zijn met de hellende vlakken en ge-

7 5 0 2 3 6 4 

- 51 -



- 37 -

opend worden tijdens het onderweg zijn, en 
b) middelen voor het selectief bedienen van de hellende vlak-

ken. 
9. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat 

5 a) het deksel scharnierbaar is ten opzichte van de plaatsmid-
delen , 

b) de filmuitwerpmiddelen uit het midden stabiele bladveer-
middelen bevatten, rustend op de beweegbare cassettemidde-
len, 

10 c) middelen werkzaam om in ingrijping te komen met de veer-
middelen, wanneer de beweegbare cassettemiddelen de tweede 
positie naderen teneinde daardoor de veermiddelen af te 
buigen vanuit de ene zijde van het midden naar de andere 
zijde ten opzichte van de middenstand, 

15 d) middelen die selectief werkzaam zijn om in ingrijping te 
komen met de veermiddelen, terwijl de beweegbare cassette-
middelen onderweg zijn vanuit de eerste positie naar de 
tweede positie, welke laatstgenoemde middelen de veermid-
delen doen terugkeren naar de ene zijde zijpositie ten opzich-

20 te van het midden. 
10. Inrichting volgens conclusie 2 gekenmerkt door 
a) scharniermiddelen, waaromheen de dekselmiddelen zwenkbaar 

zijn ten opzichte van de plaatmiddelen ter verschaffing 
van een opening gekeerd naar de houdmiddelen voor het ont-

25 vangstmagazijn, 
b) middelen om een rand van een filmstrook zich te laten uit-

strekken van onder de dekselmiddelen in de buurt van de 
scharniermiddelen, 

c) de filmuitwerpmiddelen veermiddelen bevatten alsmede mid-
30 delen, die reageren op de beweging van de beweegbare cassette-

middelen naar de tweede stand teneinde de veermiddelen te 
belasten, en middelen, die werkzaam zijn voorafgaande aan 
het moment dat de cassettemiddelen de stand voor het bij-
vullen bereiken teneinde de veermiddelen vrij te geven om 

35 tegen de filmrand te stoten teneinde daardoor de filmstrook 
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uit te werpen uit de filmcassettemiddelen naar de houdmid-
delen voor het ontvangstmagazijn, en 

b) middelen, welke selectief werkzaam zijn om de dekselmid-
delen op te zwenken om uitwerping van de filmstrook toe te 

5 laten. 
11. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat 
a) de veermiddelen een platte veer bevatten, die scharnierbaar 

ondersteund wordt aan haar tegenover gelegen einde nabij de 
filmrand, welke veermiddelen middelen bezitten, die zich 

10 daarvan uitstrekken voorbij de scharnierbare ondersteuningen, 
en 

b) middelen in de baan van de veermiddelen voor hetterugstel-
len van de veermiddelen. 

12. Röntgenografische mini-filminrichting met automatische 
15 vulling en lediging van filmstroken, gekenmerkt door 

a) cassettemiddelen, die in het algemeen beweegbaar zijn in een 
eerste vlak tussen een eerste actieve röntgenografische 
positie in de baan van een röntgenstralenbundel en een twee-
de parkeer- en filmvulpositie, 

20 b) behuizingsmiddelen, welke de beweegbare cassettemiddelen 
omsluiten, die tenminste met de verplaatsingsbaan ervan 
samenvallen, 

c) welke behuizingsmiddelen intreeopeningen omvatten voor een 
filmmagazijn en middelen voor het onderbrengen van een 

25 filmaanvoermagazijn en een ontvangstmagazijn voor belichte 
film in de buurt van de tweede positie, 

d) middelen in de behuizingsmiddelen voor het openen van eer-
ste en tweede deurmiddelen op een aanvoermagazijn ingebracht 
in het huis, 

30 e) middelen in de behuizingsmiddelen voor het openen van een 
deur in een filmontvangstmagazijn ingebracht in het huis, 

f) filmtransportmiddelen waaronder een steun en filmtrans-
portrol, draaibaar daarop gelegerd, 

g) middelen voor het selectief bewegen van de steunmiddelen 
35 teneinde een wrijvingsaangrijping te bewerkstelligen tussen 

7 5 0 2 3 6 4 

- 3 9 -



- 3 9 -

het rolorgaan en een filmstrook in een aanvoermagazijn, wel-

ke filmstrook aangeboden wordt, wanneer het tweede deurorgaan 

van een aanvoermagazijn wordt geopend, en 

h) filmtransportmotororgaan, dat aandrijvend gekoppeld is met 

5 het transportrolorgaan en op selectieve wijze werkzaam is 

om het rolorgaan te roteren en daarbij een filmstrook uit 

te drijven uit een aanvoermagazijn naar de filmcassette-

middelen, wanneer laatstgenoemde zich bevinden in de tweede 

stand. 

10 13. Inrichting volgens conclusie 12, gekenmerkt door 

a) middelen, die selectief werkzaam zijn om belichte filmstro-

ken uit de cassettemiddelen uit te werpen, wanneer deze zich 

bevinden nabij de tweede stand, 

b) samenwerkende rolmiddelen voor het daartussen opnemen van 

15 een uitgeworpen belichte filmstrook, en 

c) aangedreven middelen, die werkzaam gekoppeld zijn met ten-

minste êén van de uitgeworpen filmstrook opnemende rol-

middelen teneinde laatstgenoemde rolmiddelen te dwingen de 

filmstrook te transporteren tot in een ontvangstmagazijn 

20 voor belichte filmstroken. 

14. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, 

dat 

a) de filmtransportrolmiddelen niet afgedekt neopreenrubber be-

vatten. 

25 15. Inrichting volgens conclusie 12, gekenmerkt door af-

dichtmiddelen, welke de openingen in het huis omgeven om een 

lichtdichte afdichting aan te gaan met in het huis ingebrachte 

filmmagazijnen. 

16. Inrichting volgens condusie 12, met het kenmerk, dat 

30 a) de filmcassettemiddelen plaatmiddelen en daarmede Samen-

werkende dekselmiddelen bevatten, welke plaat- en deksel-

middelen geconstrueerd en ingericht zijn voor het daartussen 

samendrukken van een filmstrook, 

b) middelen, die selectief werkzaam zijn om de dekselmiddelen 

35 tenminste te openen, wanneer het filmhoudorgaan in de tweede 
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positie is, en 
c) middelen voor het geleiden van een filmstrook uit de film-

transportrolorganen tot in de filmcassettemiddelen. 
17. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, 

5 dat de houdmiddelen voor het filmaanvoermagazijn en het film-
ontvangstmagazijn elk geleidingsorganen bevatten voor het 
houden van de magazijnen onder een hoek met het vlak van be-
weging van de bewegende middelen. 
18. Inrichting volgens conclusie 17, met het kenmerk, 

10 dat het houdorgaan voor het filmaanvoermagazijn gelegen is voor 
het houden van het aanvoermagazijn boven het houdorgaan voor 
het filmontvangstmagazijn met betrekking tot het vlak van be-
weging van de beweegbare middelen, wanneer het vlak nominaal 
horizontaal is. 

15 19. Inrichting volgens conclusie 17, gekenmerkt door 
gebogen filmleiorganen nabij de aanvoermagazijnmiddelen, welke 
gebogen filmleiorganen effectief zijn om de houding van een 
filmstrook te wijzigen vanuit de hoek ten opzichte van het vlak 
van beweging om samen te vallen met het vlak teneinde de film-

20 strook in staat te stellen de filmcassettemiddelen binnen te 
gaan. 
20. Inrichting volgens conclusie 12 gekenmerkt door midde-
len voor het aanbrengen van identificatiemarkeringen op de 
filmstrook, welke markeermiddelen gelegen zijn nabij de baan 

25 gevolgd door de filmstrook tussen een magazijn en de film-
cassettemiddelen. 
21. Inrichting volgens conclusie 12, gekenmerkt door 
a) vrijlooprolorganen en een tweede filmtransportrolorgaan 

samenwerkend daarmede teneinde daartussen een filmstrook' 
30 aan te grijpen, die wordt uitgedreven door het eerstgenoemde 

transportrolorgaan, welk tweede rolorgaan aandrijvend gekop-
peld is met de motormiddelen en gelegerd is op het onder-
steuningsorgaan, en 

b) middelen voor het regelen van de motormiddelen teneinde het 
35 filmtransportrolorgaan te regelen om de filmstrook eerst te 
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bewegen in het aanvoermagazijn in een richting weggaande van 
de filmuittreedeuropening van het aanvoermagazijn en ten tweede 
naar de opening en uit het aanvoermagazijn naar het tweede 
rolorgaan. 

5 22. Mini-filminrichting, gekenmerkt door 
a) behuizingsmiddelen, 
b) cassettemiddelen gemonteerd voor beweging in twee richtingen 

in de behuizingsmiddelen tussen een eerste röntgenografisch 
station en een tweede parkeer- en filmoverdrachtstation, 

10 welke cassettemiddelen plaatmiddelen bevatten alsmede mid-
delen om een filmstrook daartegen te bevatten, 

c) een aanvoermagazijn voor onbelichte film, dat inbrengbaar 
is in het huis in de buurt van het tweede station, welk 
aanvoermagazijn deurmiddelen bezit, 

15 d) middelen voor het openen van de deurorganen van een film-
aanvoermagazijn, wanneer het magazijn ingebracht is in de 
behuizingsmiddelen, 

e) filmtransportmiddelen in het huis omvattende een aangedreven 
eerste wrijvingsrolorgaan en selectief bedienbare middelen 

20 voor het bewegen van het rolorgaan in wrijvingskontakt met 
een filmstrook door een deurorgaan, wanneer dit open is 
en voor het voortbewegen van een filmstrook door een ander 
deurorgaan, 

f) een tweede aangedreven filmtransportrolorgaan voor het aan-
25 grijpen van een filmstrook, die uit het aanvoermagazijn 

voortbewogen is door het eerste rolorgaan, welk tweede rol-
orgaan werkzaam is om de filmstrook naar de cassettemiddelen 
te transporteren, wanneer de cassette zich bevindt in het • 
tweede station, 

30 g) middelen, die selectief werkzaam zijn om de filmsamen-
drukkingsorganen te ontlasten van de plaatmiddelen van de 
cassettemiddelen als reactie op beweging ervan naar het 
tweede station teneinde daardoor de film toe te staan om 
te worden gestoken tussen de aandruk- en plaatmiddelen, en 

35 h) middelen voor het herstellen van de samendrukmiddelen in 
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de samendrukkende betrekking met de plaatmiddelen tenminste 
wanneer de cassettemiddelen zich bevinden in het eerste 
röntgenografische station. 

23. Inrichting volgens conclusie 22, gekenmerkt door 
5 a) een beweegbare steun, waarop het eerste en het tweede 

rolorgaan gelegerd zijn, welke steun beweegbaar is tussen 
een eerste stand, waarin het eerste wrijvingsrolorgaan vrij 
is van kontakt met de filmstrook en een tweede stand, waar-
in de aangrijping vande filmstrook door wrijving wordt be-

10 werkstelligd, welke steun geconstrueerd en ingericht is om 
het eerste wrijvingsrolorgaan los te maken van de film-
strook, wanneer het tweede rolorgaan de filmstrook heeft 
aangegrepen, en 

b) middelen voor het bedienen van de steun achtereenvolgens 
15 vanuit de eerste stand naar de tweede filmaangrijpstand 

en terug naar de eerste stand. 
24. Inrichting volgens'conclusie 23, met het kenmerk, 
dat 
a) de beweegbare steun scharnierbaar gemonteerd is en de rol-

20 middelen van elkaar verwijderd zijn aan evenwijdige draai-
ingsassen, 

b) de bedieningsmiddelen middelen omvatten voor het voor-
spannen van het ondersteuningsorgaan naar de eerste stand 
en elektrisch werkzame middelen voor het scharnieren van 

25 het steunorgaan in tegengestelde richting ten opzichte 
van de voorspanningsmiddelen. 

25. Inrichting volgens conclusie 24, met het kenmerk,dat 
het elektrisch werkzame orgaan een elektro-magnetisch orgaan 
is, dat werkzaam verbonden is met het steunorgaan. 

30 26. Inrichting volgens conclusie 23, met het kenmerk, dat 
a) het ondersteuningsorgaan scharnierbaar gemonteerd is om 

een as evenwijdig met de assen van de rolorganen, 
b) een riem- en poeliestelsel, dat werkzaam gekoppeld is met 

de rolorganen voor gezamenlijke rotatie, 
35 c) motormiddelen en middelen, die de motormiddelen werkzaam 
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koppelen met het riem- en poeliestelsel, om het systeem 
aan te drijven, wanneer de ondersteuning zich in één der 
beide posities bevindt. 

27. Inrichting volgens conclusie 23, gekenmerkt door 
5 a) een riem- en poeliestelsel, dat de rolorganen werkzaam 

koppelt voor gezamenlijke rotatie, 
b) motormiddelen en middelen, die de motormiddelen werkzaam 

koppelen met het systeem voor het aandrijven ervan, wanneer 
de ondersteuning zich bevindt in één der beide posities. 

10 28. Inrichting volgens conclusie 26, met het kenmerk, 
dat 
a) het tweede transportrolorgaan een aangedreven rol omvat 

en een vrijlooprol voor het aangrijpen en transporteren 
van een uit het voorraadmagazijn voortbewogen filmstrook, 

15 b) de aandrijf- en vrijlooprollen elkaar in een dusdanig punt 
raken, dat een er tussen gelegen filmstrook wordt gediri-
geerd in een voorafbepaalde baan naar de cassettemiddelen. 

29. Inrichting volgens conclusie 22, gekenmerkt door 
omkeerbare motormiddelen voor het aandrijven van de rolorganen, 

20 welke motormiddelen in de ene richting werkzaam zijn gedurende 
een kort tijdsinterval, wanneer het eerste rolorgaan aanvankelijk 
kontakt maakt met de filmstrook teneinde deze over een korte 
afefcand te bewegen in een richting tegengesteld aan de richting 
van het uitwerpen van de filmstrook uit het aanvoermagazijn, 

25 en welke motormiddelen werkzaam zijn in een andere richting 
achtereenvolgens om het eerste rolorgaan in omgekeerde rich-
ring aan te drijven teneinde de film te bewegen in de rich-
ting voor uitwerping uit het aanvoermagazijn. 
30. Inrichting volgens conclusie 22, met het kenmerk, 

30 dat tenminste het eerste wrijvingsrolorgaan elastomeer mate-
riaal bevat, gevormd door dipreenrubber of neopreenrubber. 
31. Inrichting volgens conclusie 22, met het kenmerk, 
dat tenminste de eerste wrijvingsrol bestaat uit onbedekte 
neopreenrubber. 

35 32. Inrichting volgens conclusie 22, met het kenmerk, dat 
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a) het filmvoorraadmagazijn een doosachtige struktuur bezit met 
een boven-, een bodem-, zij- en eindwanden, 

b) de eerste van de deuren voor het toestaan dat de film-
transportrol de filmstrook aangrijpt, zich bevindt in een 

5 andere wand dan de zij- en eindwanden van de constructie, 
c) de tweede deur scharnierbaar gemonteerd is aan één einde 

van de constructie voor het daaruit afvoeren van de film-
strook. 

33. Inrichting volgens conclusie 32, gekenmerkt door 
10 a) middelen voor het mechanisch onderling verbinden van de 

eerste deur met de tweede deur voor een overeenkomstige 
gezamenlijke werking, 

b) dat de deuropeningsmiddelen grendelmiddelen bevatten in 
het huis, welke grendelmiddelen bediend worden door het 

15 inbrengen van het aanvoermagazijn, waardoor de eerste 
van deze deuren wordt gegrepen en geopend, terwijl daardoor 
gelijktijdig de tweede van deze deuren geopend wordt voor 
verwijderen van een filmstook daaruit, en 

c) middelen werkzaam om de deuren in de gesloten stand voor-
20 gespannen te houden, wanneer de eerste deur ontgrendeld is 

door het terugtrekken van het aanvoermagazijn uit het huis. 
34. Inrichting volgens conclusie 33, gekenmerkt door 
middelen in het aanvoermagazijn voor het ondersteunen van de 
eerste deur tijdens een glijdende beweging in hoofdzaak even-

25 wijdig aan de bovenwand van het magazijn. 
35. Inrichting volgens conclusie 22, gekenmerkt door 
a) geleidingsmiddelen in de behuizingsmiddelen voor het op-

nemen van het filmaanvoermagazijn, welke behuizingsmidde-
len een opening bezitten voor het inbrengen van het magazijn 

30 op lichtdichte wijze ten opzichtevan de behuizingsmiddelen, 
welke geleidingsorganen het aanvoermagazijn ondersteunen 
dn een vlak,dat het vlak van beweging van de cassettemiddelen 
onder een scherpe hoek snijdt, 

b) welke eerste van deze deuren in het filmaanvoermagazijn 
35 glijdend gemonteerd is ten opzichte van een opening in het 
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magazijn om toegang te verschaffen voor het eerste wrijvings-
rolorgaan, 

c) een tweede vandeze deuren scharnierbaar is uitgevoerd voor 
sluitingsdoeleinden en einde van het aanvoermagazijn, waar-

5 uit een filmstrook wordt uitgeweven door het rolorgaan, 
welke tweede deur zich bevindt aan het lagere einde van het 
magazijn, wanneer laatstgenoemde wordt ingebracht in de 
geleidingsorganen. 

36. Inrichting volgens conclusie 22, gekenmerkt door 
10 a) grendelorganen in de behuizingsmiddelen, die bedienbaar 

zijn door het inbrengen van het filmaanvoermagazijn .naar 
een vooraf bepaalde positie teneinde het magazijn aan te 
grijpen en het terugtrekken ervan uit het huis te voor-
komen, en 

15 b) middelen om de grendelmiddelen vrfcj te geven teneinde de 
terugtrekking van het magazijn mogelijk te maken. 

37. Inrichting volgens conclusie 22, met het kenmerk, 
dat 
a) het filmaanvoermagazijn een doosvormige struktuur bezit met 

20 een boven-, een bodem-, zij- en eindwanden, 
b) een grendelorgaan,voorgespannen in de baan van het magazijn 

en scharnierbaar als reactie op het inbrengen van het maga-
zijn teneinde het magazijn aan te grijpen en het terug-
trekken ervan te voorkomen, en 

25 c) grendelvrijgeeforganen om het grendelorgaan te dwingen ver-
der te scharnieren teneinde het magazijn los te maken en 
de terugtrekking ervan mogelijk te maken. 

38. Inrichting volgens conclusie 37, met het kenmerk, 
dat 

30 a) de grendelvrijgeeforganen een rondsel bevatten verbonden met 
het grendelorgaan en waarvan de rotatieas samenvalt met de 

scharnieras vanhet orgaan, en 
b) een voorgespannen en geleide overbrengingsheugel buiten de 

behuizingsmiddelen en in ingrijping met het rondsel, waardoor 
35 het drukken op de overbrengingsheugel het rondel en het 
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grendelorgaan zal doen draaien teneinde vrijgave van het 
magazijn mogelijk te maken. 

39. Inrichting volgens conclusie 22, gekenmerkt door 
a) middelen voor het afvoeren van filmstroken uit de beweeg-

5 bare cassettemiddelen, 
b) een filmontvangstmagazijn bij het tweede station voor het 

opnemen van de afgevoerde film binnen de behuizingsmidde-
len, 

c) welk ontvangstmagazijn tenminste één deur bezit, die naar-
10 binnen toe zwenkbaar is ter verschaffing van een toegang 

voor de filmstrook, 
d) geleidingsorganen voor het ondersteunen van het ontvangst-

magazijn in het huis, en 
e) middelen in het huis voor het bedienen van de ene deur voor 

15 het openen als reactie op het inbrengen van het ontvangst-
magazijn. 

40. Inrichting volgens conclusie 30, gekenmerkt door 
een aangedreven derde rolorgaan voor filmstrookverwijdering, 
opgesteld buiten de ontvangstmagazijndeur, welk verwijderings-

20 rolorgaan een uit de cassettemiddelen afgevoerde filmstrook 
overbrengt tot in het ontvangstmagazijn. 
41. Inrichting volgens conclusie 39, met het kenmerk, dat 
a) de middelen voor het bedienen van de deur naar de open stand 

een uitsteekorgaan bevat, dat stoot tegen de deur, wanneer 
25 het ontvangstmagazijn over een vooraf bepaalde afstand wordt 

ingebracht in het huis, 
b) waarbij het uitstekend orgaan zodanig met betrekking tot de 

zwenkdeur geplaatst is, dat laatstgenoemde naar een scherpe 
hoek zwenkt ten opzichte van een dwarsvlak door het magazijn 

30 en dient als geleiding om een afgevoerde filmstrook te 
dirigeren in het magazijn. 

42. Inrichting volgens conclusie 39, met het kenmerk, 
dat het ontvangstmagazijn ondersteund wordt door de geleidings-
organen in een vlak, dat het vlak van beweging van de cassette-

35 middelen onder een scherpe hoek snijdt. 
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43. Inrichting volgens conclusie 42, met het kenmerk, dat 
de geleidingsorganen voor het ontvangstmagazijn en het voor-
raadmagazijn de magazijnmiddelen ondersteunen in hoofdzaak 
evenwijdig aan elkaar. 

5 44. Filmvoorraadmagazijn voor het één voor één afgeven 
van filmstroken, gekenmerkt door 
a) omsluitingsmiddelen voorzien van een filmafgifte eerste deur-

orgaan en een ruimte voor het opslaan van een stapel film-
stroken met hun voorste randen naar voren nabij het deur-

10 orgaan en hun achterranden naar achteren afgewend van het 
deurorgaan, 

b) aanslagmiddelen in de omsluitingsmiddelen nabij het gebied, 
dat normaal in beslag genomen wordt door de achterranden 
van de filmstroken, welke aanslagmiddelen geconstrueerd en 

15 ingericht zijn om te interfereren met één filmstrook en deze 
te deformeren, wanneer deze ene filmstrook naar achteren 
verschoven wordt vanuit de normale opslagstand, 

c) middelen geconstrueerd en vervaardigd voor het tegenhouden 
van elk der filmstroken tegen uittreding door het deur-

20 orgaan en voor het vrijgeven van één der filmstroken voor 
uittreding door het deurorgaan, wanneer de ene filmstrook 
naar achteren gedreven wordt tegen het aanslagorgaan, en 

d) een tweede deurorgaan in de omsluiting om toegang te ver-
schaffen naar de bovenste filmstrook in de stapel om deze 

25 naar achteren te drijven. 
45. Magazijn volgens conclusie 44, met het kenmerk, dat 
de aanslagmiddelen zijwaarts van elkaar verwijderde elementen 
bezit, die elk een oppervlak bezitten, dat naar achteren toe 
convergeert naar het andere voor het tussen zich in opnemen 

30 van de hoeken van een filmstrook en in kontaktverhouding daar-
mede, wanneer de bovenste filmstrook naar achteren wordt ge-
dreven teneinde daardoor te vervormen en een voorwaartse druk-
kracht te ontwikkelen in de filmstrook. 
46. Magazijn volgens conclusie 44, met het kenmerk, dat 

35 de aanslagorganen oppervlakken bevatten, welke van elkaar ver-
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wijderd zijn en onder een zodanige hoek, dat een naar achteren 
gedreven filmstrook daartussen kan worden opgenomen en daarmee 
in kontakt treedt. 
47. Magazijn volgens conclusie 45, met het kenmerk, dat 

5 de convergerende aanslagvlakken rechte oppervlakken zijn. 
48. Magazijn volgens conclusie 44, met het kenmerk, dat 
de aanslagmiddelen zijwaarts van elkaar verwijderde opper-
vlakken bevatten, die elk een tegengestelde scherpe hoek maken 
met de achterrand. 

10 49. Magazijn volgens conclusie 44, met het kenmerk, dat 
de filmvasthoud- en -vrijgeefmiddelen bevatten: 
a) een element, dat zich dwars van de film uitstrekt en neer-

hangt tussen de voorranden ervan en de deur om de film het 
uittreden te beletten, 

15 b) een paar dunne elementen, die van elkaar verwijderd zijn en 
geconstrueerd en ingericht om de bovenste film te dragen, 
welke dunne elementen zich achterwaarts van de filmstrook 
uitstrekken in slechts een zodanige mate, dat een film-
strook kan schuiven naar een vrijgemaakte positie van onder 

20 deze dunne elementen, wanneer de film naar achteren tegen 
de stoporganen wordt bewogen, waarbij de filmstrook naar 
voren gedreven kan worden in de richting van de deurorganen 
over de elementen onder invloed van de vervorming ontwikkeld 
in de film door de stoporganen. 

25 50. Magazijn volgens conclusie 44, met het kenmerk, dat 
de filmvasthoud- en -vrijgeeforganen bevatten: 
a) een paar platte veerorganen nabij de gebieden in beslag ge-

nomen door de betreffende zijranden van de film en die zich 
uitstrekken in het algemeen langs de zijranden onder bepaling 

30 van een ruimte ertussen, die tenminste evengroot is als de 
breedte van de filmstrook, 

b) welke veerorganen met hun van de filmafgiftedeur afgewende 
einden bevestigd zijn in de omsluiting, waarbij de vrije 
einden dichter bij de deur uitkomen, 

35 c) eerste middelen gedragen door de veerorganen in de nabijheid 
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van de vrije einden om de tussen de veerorganen aangebrachte 
filmstrook het uittreden door de afgiftedeur te verhinderen, 

d) tweede middelen gedragen door de veerorganen en zich uit-
strekkend over de filmstrook over een korte afstand van de 

5 voorste randen van de filmstrook teneinde de voorste rand 
van de bovenste filmstrook in staat te stellen teruggetrok-
ken te worden van onder de tweede middelen en uit de baan 
van de eerste middelen, wanneer de bovenste filmstrook 
naar achteren gedreven wordt tegen de stoporganen om daar-

10 door de filmstrook in staat te stellen naar de afgiftedeur 
te bewegen. 

51. Magazijn volgens conclusie 50, gekenmerkt door 
a) filmvuldeurmiddelen aan het ene einde van de omsluitings-

middelen tegenover de filmafgiftedeurmiddelen om het inbren-
15 gen mogelijkte maken van één of meer filmstroken onder de 

tweede middelen en in een stootrelatie met de eerste midde-
len en tussen de veerorganen, 

b) plunjermiddelen ingericht in de omsluiting om selectief te 
worden bediend teneinde de veerorganen uit te buigen om de 

20 filmstrook in staat te stellen ingebracht te worden onder 
de tweede middelen. 

52. Magazijn volgens conclusie 51, met het kenmerk, dat 
a) de plunjermiddelen individuele kogels bevatten, welke kon-

takt maken met de veerorganen, 
25 b) welke kogels beweegbaar zijn ten opzichte van boringen in 

de omsluitingsmiddelen, welke boringen uitwendige openingen 
bezitten om toegang te verschaffen tot de kogels om deze 
te dwingen de veerorganen uit te buigen. 

53. Magazijn volgens conclusie 44, gekenmerkt door mid-
30 delen voor het aangeven, wanneer er zich een film inliet maga-

zijn bevindt, welke indicatiemiddelen bevatten: 
a) een venster in de omsluiting, 
b) beweegbare middelen binnen de omsluiting inde buurt van het 

venster, welke middelen tegengehouden worden in een eerste 
35 stand door de filmstrook in de omsluiting en voorgespannen 

7 5 0 2 3 6 4 

- 51 -



- 5 0 -

worden teneinde te bewegen naar een tweede stand, wanneer 
dit tegenhouden wordt opgeheven als reactie op de afwezig-
heid vaneen filmstrook in de omsluiting, 

c) welke beweegbare middelen stralingsreflecterende middelen 
5 bezitten alsmede stralingsabsorberendamiddelen, welke af-

wisselend worden aangeboden aan het venster afhankelijk 
van het feit of de beweegbare middelen al of niet worden 
tegengehouden door een filmstrook. 

54. Filmvoorraadmagazijn voor gebruik in een röntgen 
10 mini-filminrichting gekenmerkt door een cassette voor het 

transporteren van een filmstrook opgenomen uit het voorraad-
magazijn naar een röntgenografisch actieve positie, welk 
voorraadmagazijn bevat: 
a) een omsluitingsmiddel met een achterste einden en een voor-

15 ste einde, waartussen een ruimte bepaald wordt voor het 
daarin onderbrengen van een stapel congruente filmstroken, 
welk omsluitingsmiddel middelen bezit om afgifte van film-
stroken aan het voorste einde ervan mogelijk te maken, 

b) geleidingsmiddelen, die de zijden van de ruimte bepalen 
20 en dicht nabij de zijranden van de filmstroken opgesteld 

zijn, 
c) aanslagorganen voorzien van van elkaar verwijderde tegen-

gesteld gehoekte oppervlakken aangebracht in hoofdzaak 
dwars op de betreffende filmzijranden en dicht bij de achter-

25 randen ervan, waarbij beweging van de bovenste filmstrook 
in de stapel naar achteren over een korte afstand maakt, dat 
de achterste hoeken van de filmstrook tegengehouden wordt 
door de oppervlakken, waardoor de filmstrook vervormt en 
naar achteren toe meegeeft, 

30 d) middelen in de buurt van de voorste randen van de film om 
de film normaal tegen voorwaartse beweging tegen te houden, 
welke tegenhoudmiddelen geconstrueerd en ingericht zijn om 
de bovenste filmstrook vrij te geven wanneer deze naar ach-
teren wordt bewogen samenvallend met de beweging , waarbij 

35 de filmstrook dan naar voren toe kan bewegen, 
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e) welke ontsluitingsmiddelen een opening bezitten om toegang 
te verschaffen tot de bovenste filmstrook om deze eerst 
naar achteren te bewegen en vervolgens naar voren teneinde 
de film af te geven, 

55. Magazijn volgens conclusie 54, met het kenmerk, dat 
a) de tegenhoudmiddelen een orgaan bevatten aangebracht zij-

delings van de filmruimte aan het voorste einde ervan, welk 
orgaan tenminste een gedeelte bezit, dat normaal over de 
voorste marge van de film heenligt, waarbij de achter-
waartse beweging de marges in staat stelt van onder het 
overhangende gedeelte vandaan te schuiven, zodat de film-
strook naar voren bewogen kan worden voor afvoer, en 

b) veermiddelen voor het voorspannen van de vasthoud- of tegen-
houdmiddelen tegen de filmstrook. 

56. Magazijn volgens conclusie 55, met het kenmerk, dat 
de veermiddelen platte veerorganen bezitten, waarvan de cor-
responderende einden verankerd zijn in de omsluiting en tegen-
over gelegen corresponderende einden bevestigd zijn aan de 
tegenhoudmiddelen. 
57. Magazijn volgens conclusie 56, gekenmerkt door 
a) plunjermiddelen in de omsluiting nabij de platte veermid-

delen, 
b) welke omsluiting openingen bezit, die toegang mogelijk maken 

tot de plunjermiddelen, welke plunjermiddelen beweegbaar 
zijn, indien er kontakt mee gemaakt wordt via deze openingen 
teneinde de veermiddelen uit te buigen en daardoor de toe-
lating mogelijk maken van een filmstapel onder de tegenhoud-
middelen. 
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