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Ans. nr 691811938.

VALSTS ELEKTROTEOBNISKA FABRIKA, RJGA, LETTLAND.
Sökare för fotografiska apparater.
(Tillägg till patentet nr

98 341.)

(Uppfinn a re : W. Zapp.)
I huvudpatentet nr 98 34
. 1 beskrives en sö
kare för fotografiska apparater, bestående av
ett okular och ett objektiv, varvid ett ramfor
migt fönster omgiver en genomskinlig spegel,
som är anordnad innanför objektivet, och ett
ramformigt reflexionselement, t. ex. en :ramfor
mig spegel, är anordnad mellan okularet och
den genomskinliga spegeln på sådant sätt, att
reflexionselementet vetter mot den genomskin
liga spegeln. Det ramformiga :fönstret bildar
alltså en del av sökarens frontöppning.
Vid den i huvudpatentet .angivna utförings
formen består reflexionselementet av en oge
nomskinlig ramformig spegel. Enligt förelig
gande uppfinning kan man emellertid med för
del använda en av total-reflekterande prismor
bestående. ram såsom reflexionselement, vilka

prismor anordnas på sådant sätt, 81tt deras bas
ytor vetta mot den genomskinliga spegeln.
Mellan det ramformiga fönstret och det ram
formiga reflexionselementet kan vidare ett ge 
nomskinligt rör anordnas, som på grund av to
talreflexion mot dess inner- och yttersidor tjänst
gör såsom ljusledande element. Härigenom blir
ljusranden ljusare och döljer själva fönstret, så
att det icke på störande sätt synes samtidigt
med bilden.
Uppfinningen beskrives närmare under hänvisning till bifogade ritning.
.
Fig. 1 är en längdsektion genom sökaren en
ligt föreliggande uppfinning. Fig. 2 är en tvär
sektion efter linjen II-II i fig. 1. Fig. 3 är en
tvärsektion efter linjen III-III i fig. 1. Fig.
4 åskådliggör i större skala reflexionen av ljus
stråfarna för alstring av ljusranden.
Sökarens hus består av ett rakt rör 1, som
i tvärsektion har en avlång rektangulär form.
I rörets ena ände är okularet 2 insatt. Objekti
vet består av en skiva 3 med :plan frontsida och
med en på insidan liggande central urtagning
20, vilken har en konkav sfärisk bottenyta 7
och är så dju:p, att den kvarstående sidoväggen
21 kan omsluta en genomskinlig skiva 5. På
den konkava baksidan av denna skiva är en
genomskinlig sJ;Jegelyta anordnad. Skivan 3 bil
dar objektivet och skivan 5 bildar den genom
skinliga spegeln. Ramen utgöres av totalreflek-

terande prismor 22 med de totalreflekterande
sidorna 22a och 22b. Prismornas basytor vetta
mot elen genomskinliga spegeln 5 och ligga i
huvudsak vinkelrätt mot det rörformiga husets
mittaxel. Mellan frontlinsens 3. rektangulära
vägg 21 och prismaramen 22 är ett rektangulärt
rör 23 av genomskinligt material anordnat :på
sådant sätt, att det anligger mot det rörformiga
husets 1 insida. De båda rören 1 och 23 äro så
lunda koncentriska. Beröringsytan mellan rö
rets 23 vänstra ände och linsväggens 21 högra
ände (fig. 1) är lämpligen matterad, antingen
nå vägrren 21 eller på röret 23 eller på bägge
dessa element. Prismornas basytor sträcka sig
närmare centrum av röret 23 än tvärsektionen
av deiita rör. Prismaramens 22 innerkant och
rörets 23 insida äro förenade med varandra ge
nom en del 24 med en sluttande brytningsyta
22c. Prismorna 22, röret 23 och delen 24 kunna
vara gjorda i ett stycke. En ogenomskinlig skiva
25 med en central öppning är anordnad omedel
bart bakom ramen 22 (i fig. 1 till höger om
densamma) såsom stopp- eller hållarorgan för
denna.

Väggen 21 och de delar av skivan 3, som
ligga framför denna vägg, bilda det fönster,
genom vilket ljusstrålar för alstring av en
ljusrand omkring bildfältet inkomma i sökaren.
Två ljusstrålar, som passera genom fönstret och
röret 23, äro angivna med streckade linjer. Den
ena av dessa strålar förlöper rätlinigt i röret
23, tills den träffar prismornas yttre reflex
ionsyta 2'2,a. Den andra strålen totalreflekteras
i två punkter på rörets 23 väggar. Röret 23
tjänstgör alltså såsom ljusledande organ. De
båda strålarnas reflexion i prismorna framgår
tydligare av fig. 5. De båda strålarna totalre
flekteras ·av prismans sidoyta 22a och riktas
mot en gemensam punkt på prismans inre reflex
ionsyta 22b. Även i denna punkt sker totalre
flexion. I ytan 22c brytas de båda strålarna
mot spegelns 5 genomskinliga reflexionsyta. A.v
spegeln 5 reflekteras de och förenas med strå
larna A.-A. och B-B, som komma direkt från
föremålet, varefter de brytas i okularet, såsom
redan beskrivits i huvudpatentet. Genom den
ogenomskinliga ramformiga skivan 25 hindras
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de strålar, som eventuellt skulle brytas i ytor
na 22a och 22b, från att komma fram till oku
laret.
Det ljusledande röret 23 har den fördelen,
att
på grund av totalreflexionen i detsamma
- en större mängd av det ljus, som inkommer
genom fönstret, utnyttjas för alstring av ljus
randen, vilken alltså kommer att lysa mera in
tensivt. Vidare kommer själva belysningsfönst
ret icke att synas genom okularet och kan så
lunda icke inverka störande på bilden, enär rö
ret 23 täcker fönstret. Röret 23 kan med fördel
användas även i kombination med ramformiga
reflexionselement av andra slag än prismara
mar, exempelvis speglar.

Patentanspråk:

1 :o) Sökare för fotografiska appar,ater en
ligt patentet nr 98 341, bestående av ett okular
och ett objektiv, varvid ett ramiormigt fönster
omgiver en genomskinlig spegel, som är anord
nad innanför objektivet, och ett ramformigt re
flexionselement, t. ex. en ramlormig spegel, är
anordnat mellan okularet och den genomskin
liga spegeln nå sådant sätt, att reflexionsele
mentet vetter mot den genomskinliga spegeln,
kännetecknad därav, att reflexionselementet be
står av en ram (22) av totalreflekterande pris
mori vilkas basytor vetta mot den genomskin
liga spegeln (5).
2 :o) Sökare enligt patentanspråket 1 :o),
kännetecknad därav, att ett av genomskinligt
material bestående rör (23.) är anordnat mellan
det ramformiga fönstret och prismaramen, vil
ket rör tjänstgör såsom ljusledande organ.

3:o) Sökare enligt patentanspråket 2:o), kän
netecknad därav, att prismornas (22) basytor
sträcka sig längre in mot centrum än det ge
nomskinliga rörets (23) tvärsektion och att in
nerkanten av prismaramen är förenad med in
sidan av det genomskinliga röret (23) genom
en sluttande ljusbrytningsyta.
4 :o) Sökare enligt IJatentans:pråket 2 :o), kän
netecknad där,av, att det genomskinliga röret
(23) och prismaramen (22) äro utförda i ett
stycke.
5:o) Sökare enligt patentanspråket 1:o), kän
netecknad därav, att objektivet består av en
skiva (3) med en plan frontsida och med en på
insidan liggande central urtagning (20), vil
ken har en konkav sfärisk bottenyta och är så
djup, att den kvarstående sidoväggen (21) om
slutar den genomskinliga spegeln, som är ut
formad såsom en genomskinlig skiva (5) med
en genomskinlig spegelyta.
6 :o) Sökare enligt patentanspråket 5:o), kän
netecknad därav, rutt spegelytan på den genom
skinliga skivan (5) är anordnad på skivans mot
okularet vettande sida och läm:pligen är kon
kav.
7:o) Sökare enligt patentans:pråket 5:o), kän
netecknad därav, att spegelytan på den genom
skinliga skivan ( 5) är anordnad på skivans
mot objektivet vettande sida och lämpligen är
:plan.
8:o) Sökare enligt patentanspråket 5 :o), kän
netecknad därav, att anliggningsytan mellan
det genomskinliga röret (23) och den kvarstå
ende sidoväggen (21) är matterad.
9:o) Sökare enligt något av patentanspråken
2:0)-8:0 ), kännetecknad därav, att en ogenom
skinlig ramformig skiva (25) är anordnad mel
lan :prismaramen och okularet.
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