Wydano 16 kwietnia 1941

URZĄD

PATENTOWY

w WARSZAWIE

OPIS PATENTOWY

S&bJ

Nr 28833

KI. 57 a, 22/65
Valsts Elektroteohniska Fabrika, Ryga

Urządzenie do posuwania filmu zwojowego w aparatach fotograficznych

z samoczynnym wyrównywaniem wielkości posuwu odpowiednio do
zwiększenia średnicy zwoju filmowego
Zgłoszono 1 grudnia 1937
Udzielono 8 lipca 1939
Pierwszeństwo: 21 grudnia 1936 (Finlandia)

Wynalazek niniejszy dotyczy urządze¬
nia do posuwania filmu zwojowego w apa¬
racie fotograficznym, zaopatrzonym w
przesuwany zawsze na jednakową odległość
uzębiony narząd uruchomiający, posuwa¬
jący wałek do nawijania filmu za pomocą

zabieraka i powodujący jednocześnie prze¬
stawianie zderzaka, zapewniającego przy
postępującym nawijaniu zmniejszenie ką¬
ta obrotu zwoju nawijanego.

Wynalazek niniejszy wyróżnia się tym,
że zabierak stanowi wycinek uzębiony, za¬
opatrzony w dwa występy, z których je¬

den znajduje się na drodze ruchu zderza¬
ka, drugi zaś w obrębie przesuwu narzą¬
du uruchomiającego, przy czym posuw za¬

bieraka następuje najpierw pod działa¬
niem narządu uruchomiającego na odpo¬
wiedni występ zabieraka, a następnie
wskutek sprzężenia części uzębionych, przy
czym jednocześnie zderzak współdziałają¬
cy z występem zabieraka zmienia położe¬
nie wyjściowe występu zabieraka współ¬
działającego z narządem uruchomiającym
tak, iż następny posuw zabieraka zostaje
zmniejszony. Przy posuwie zabieraka, na¬
stępującym wyłącznie za pomocą narządu
uruchomiającego, napięta zostaje spręży¬
na, przy czym powrotny obrót zabieraka
następuje najpierw wskutek sprzężenia

części uzębionych narządu uruchomiające¬
go i zabieraka, a następnie po rozłączeniu

p

części zazębionych pod działaniem

wspo¬

mnianej sprężyny.

Wynalazek posiada szereg zalet. Wspo¬
mniane rozmieszczenie i wykonanie narzą¬

du uruchomiającego, zafoieraka i zderzaka
zapewnia bowiem przenoszenie ruchu prze¬
suwnego w jednym i drugim kierunku na¬
rządu uruchomiającego bezpośrednio na
zabierak, sprzężony z wałkiem do nawijania
filmu, przy czym jednocześnie następuje
wyrównywanie odpowiednio do wzrasta¬
jącej średnicy zwoju filmowego. Taka bu¬
dowa wymaga więc tylko małej liczby czę¬
ści składowych i urządzenie działa dzidki
temu niezawodnie. Znane urządzenia słu¬
żące do tego celu mają zwykle bardziej
złożoną budowę i posiadają znacznie więk¬
szą liczbę części .składowych. Ponadto waż¬
ną jest cechą niezmienność wielkości prze¬

suwu narządu uruchomiającego. Tak np.
oba zderzaki ograniczające ruchy tego na¬
rządu mogą być stałe, czyli ,stanowić czę¬
ści osłony aparatu lub połączonych z nią
części. W urządzeniu według wynalazku są
więc chronione stosunkowo wrażliwe na
wstrząsy części składowe mechanizmu. Nie
osiąga ,się tych zalet w takich urządze¬
niach posuwowych, w których wielkość
przesuwu narządu uruchomiającego sto¬
pniowo maleje, czyli musi być zastosowa¬

ny ruchomy zderzak

ograniczający prze¬

suw tego narządu.

Ponieważ urządzenie umożliwia zawsze
niezmienny przesuw narządu uruchomia¬
jącego można je zastosować ze (szczególnie
dużą korzyścią do aparatów fotograficz¬
nych, których osłona składa się z dwóch
części umieszczonych jedna w drugiej i

osłony bez stosowania dodatkowych narzą¬
dów między narządem uruchomiającym i

częścią osłony.
Sprężynę napinaną przy posuwie zabieraka najlepiej jest umieścić tak, iż w sta¬
nie napiętym dąży do utrzymania zabieraka i narządu uruchomiającego w położe¬
niu przesuniętym w przód, a tym ,samym
także utrzymuje części osłony w położeniu

odpowiednim. Gdy części osłony są zsunię¬
te sprężyna dąży do utrzymania osłony
aparatu fotograficznego w stanie zamknię¬
tym.

Zabierak może być łączony z piastą wał¬

ka do nawijania za pomocą znajdujących
się w nim narządów łączących, najlepiej
sprężynowych. Taka budowa zapewnia
osiągnięcie małych rozmiarów, ponieważ
przyrząd łączący umieszczony wewnątrz
wałka nawijającego nie wymaga dodatko¬
wego miejsca.

Najlepiej rozmieścić narząd uruchomia¬
jący, zabierak, zderzak oraz tarczę kciu¬
kową, przenoszącą ruchy narządu urucho¬
miającego na zderzak, w przybliżeniu w
tej

samej

płaszczyźnie.

aparatu

zwoju filmowego.
Rysunek przedstawia przykład wykona¬
nia przedmiotu wynalazku. Fig. 1 przed¬
stawia urządzenie do posuwania i wyrów¬
nywania posuwu filmu w położeniu przed
posuwem, fig. 2 — po posuwie, fig. 3 —
aparat fotograficzny z urządzeniem do po¬
suwu w przekroju poprzecznym według li¬

nii 77/ — /// na fig. 2 z uwidocznionym
sprzęgłem i piastą wałka filmowego, a fig.
4 — sprzęgło

do osi obiektywu oraz mogących być roz¬
suwanymi i zsuwanymi. Ponieważ przesuw
tych części ma najlepiej niezmienną dłu¬
gość, można narząd uruchamiający umieś¬

nym.

czego

rozrząd

urządzenia

posuwowego

uskutecznia się przez przesuwanie części

rozmiar

fotograficznego w kierunku osi

przesuwnych względem .siebie prostopadle

cić w jednej z dwóch części osłony, wobec

W ten sposób

zmniejsza się bowiem znacznie

w

widoku perspektywicz¬

Jako narząd do posuwu wałka filmo¬
wego służy przesuwna zębatka 1, która
przy każdym uruchomianiu wykonuje je¬
dnakowo długi przesuw i powraca w poło¬
żenie początkowe. Zębatka 1 może być np.
umieszczona w jednej z części dwudziel-

Przyjmuje się, że na fig. 1 przedsta¬
wione jest położenie wyjściowe części skła¬
dowych aparatu fotograficznego po wyko¬
naniu kilku zdjęć, np. czterech. Plr^y na¬
stępnym posuwie filmu przesuwa isję naj¬

nej osłony aparatu, którego obie części są
względem ,siebie przesuwne prostopadle do
osi obiektywu. Zębatka 1 współdziała z zabierakiem 2, posiadającym także uzębienie

i zaopatrzonym w ramię 13, wystające w
obręb przesuwu zębatki 1. Zabierak 2 dzia¬
ła za pomocą odpowiednich narządów za¬
padkowych na sprzęgło 3 wałka nawijają¬
cego, zaopatrzonego w piastę i, która jest
nasunięta na sprzęgło (fig. 3) i do której
przymocowuje się koniec nawijanej taśmy
nieperforowanej. Sprzęgło 3 jest na po¬
wierzchni czołowej zaopatrzone

w

pierw zębatka 1 aż do zetknięcia się z ra¬
mieniem 13 i powoduje obrót zabieraka 2
początkowo za pomocą tego ramienia 13,
a następnie za pomocą sprzęgających się ze
sobą uzębień zabieraka i zębatki, przy czym
następuje dalszy obrót wałka do nawija¬
nia filmu. Przed ukończeniem tego prze¬

zęby,

suwu w lewo uderza zębatka 1 płaską sprę¬

współdziałające ze skierowanym do we¬
wnątrz występem w dnie piasty U wałka
filmowego. Zabierak 2 i sprzęgło 3 wałka
filmowego są osadzone obrotowo na wspól¬
nej osi. Między tymi częściami znajduje się
sprężyna sprzęgająca 5, przymocowana do

żynę H o uzębienie tarczy 8 i ołiraca ją
o część obrotu. Tarczakciukowa 9, osadzo¬
na na tej samej osi, zostaje przy tym obró¬
cona w kierunku odwrotnym do obrotu
wskazówki zegara, a jej kciuk przestawia
dźwignię 10 nieco w dół. Wskutek tego zostaje przestawiony jednocześnie zderzak
17 znajdujący się na końcu tej dźwigni,

sprzęgła 3 i współdziałająca z zabierakiem
tak, iż sprzęgło 3 jest za pomocą zabieraka
2 obracane tylko w jednym kierunku, za¬
bierak 2 zaś może się w drugim kierunku

wobec czego przy powrotnym przesuwie zę¬
batki 1 w prawo, zabierak 2 pociągany

obrotu przestawiać swobodnie nie zabiera¬

jąc sprzęgła 3, Osiąga się to za

najpierw przez nią, a następnie za ppmocą sprężyny 11 nie może powrócić w poło¬
żenie pierwotne. Zabierak 2 przed osiąg¬
nięciem swego położenia poprzedniego ude¬
rza występem 12 o zderzak 17, wobec cze¬
go w tym nowym położeniu wyjściowym

pomocą

drugiej sprężyny śrubowej 6, przymoco¬

wanej do osłony lub ramy 7 urządzenia i
współdziałającej ze sprzęgłem 3 tak, iż to
sprzęgło może się obracać w znany sposób
tylko w jednym kierunku. Zębatka 1
współdziała przy swym

znajduje się większa przestrzeń

przesuwie z tar¬

maędzy

końcem zębatki 1 i ramieniem 13 zabiera¬

czą 8 do liczenia zdjęć, przy czym tarcza

ka 2.

ta przy każdym przesuwie

Można również mechanizm wykonać
tak, że w położeniu zerowym (początko¬
wym) tarczy 8 tarcza kciukowa 9 przylega
w miejscu odpowiadającym jej najmniej¬

zębatki

jest

przestawiana o część obrotu. W tym celu
tarcza 8 jest zaopatrzona w uzębienie,
współdziałające ze znajdującą się na zę¬
batce 1 płaską sprężyną 1Ą. Na osi tarczy
8 znajduje się tarcza kciukowa 9, do któ¬
rej przylega dźwignia 10 dociskana sprę¬
żyną. Na wolnym końcu tej dźwigni 10

szemu promieniowi

do

dźwigni 10, przy

obrotu zabieraka 2 i współdziałający z wy¬
stępem 12 zabieraka. Zabierak 2 znajdu¬
je się pod działaniem sprężyny 11, dążą¬
cej do utrzymania go w położeniu według

czym zderzak 17 znajduje się tak wyso¬
ko, iż występ 13 w położeniu wyjściowym
części składowych urządzenia przylega do
końca zębatki 1. Przy każdym posuwie
filmu ze stopniowym obracaniem tarczy 8
i połączonej z nią tarczy kciukowej 9 zde¬
rzak 17 zostaje przestawiony nieco w dół
i powstaje coraz większa przestrzeń mię¬

fig. 1.

dzy występem 13 i końcem zębatki 1. Od-

znajduje się zderzak, sięgający na drogę

—

3

—

powiednio do wzrastania tej wolnej prze¬
strzeni zabierak 2 a tym samym wałek do
nawijania filmu jest obracany o stopnio¬
wo zmniejszający się kąt. Przez odpowie¬
dnie ukształtowanie tarczy kciukowej 9
zmniejszenie kąta obrotu można uzgodnić
ze wzrostem średnicy przy nawijaniu tak,
iż film przy każdym posuwie jest posuwa¬
ny o jednakowy odcinek.
Zastrzeżenia patentowe.

(21), a następnie, po rozłączeniu uzębień,
wskutek działania wspomnianej sprężyny
(W.
2. Urządzenie według zastrz. 1, z tar¬

czą kciukową, umocowaną na osi tarczy do
liczenia zdjęć i służące do zmniejszania ką¬
ta obrotu wałka nawijającego, znamienne
tym, że tarcza kciukowa (9) jest sprzężo¬
na z dźwignią (10), zaopatrzoną w zde¬
rzak (17) ustalający położenie spoczynko¬

posuwania filmu

we zabieraka (2), a do posuwu tej tarczy
(9) wraz z tarczą (8) służy płaska sprę¬

zwojowego w aparatach fotograficznych z
samoczynnym wyrównywaniem wielkości
posuwu odpowiednio do zwiększenia śred¬

żyna (li) umocowana na narządzie uru¬
chomiającym.
3. Urządzenie według zastrz. 1 i 2.

nicy zwoju filmowego, zaopatrzone w prze¬

znamienne tym, że w aparatach na filmy

suwny zawsze na jednakowej przestrzeni w
jednym i drugim kierunku i uzębiony na¬

zwojowe z przesuwanymi względem siebie

1.

Urządzenie

do

rząd uruchomiający, obracający wałek do

nawijania filmu za pomocą zabieraka i po¬
wodujący jednocześnie przestawianie zde¬
rzaka, zapewniającego przy postępującym
nawijaniu filmu zmniejszenie kąta obrotu
wałka nawijającego, znamienne tym, że
zabierak (2) jest wykonany w postaci wy¬
cinka uzębionego zaopatrzonego w dwa wy¬

stępy, z których jeden występ (12) znajdu¬
je się w obrębie działania zderzaka (17)
drugi zaś, ramię (13) — narządu urucho¬
miającego w postaci zębatki (1) tak, iż po¬
suw zabieraka następuje najpierw przez
współdziałanie narządu uruchomiającego z
ramieniem (13), a następnie z uzębieniem
zabieraka, przy czym jednocześnie współ¬
działający z występem (12) zderzak (17)
powoduje zmianę położenia wyjściowego
ramienia (13) współdziałającego z narzą¬
dem uruchomiającym tak, iż następny ko¬
lejny obrót zabieraka jest zmniejszony a
poza tym zabierak (2) jest połączony ze

sprężyną (11) napinaną przy jego obro¬
cie, odbywającym się wyłącznie za pomo¬
cą narządu uruchomiającego, ruch zaś po¬
wrotny zabieraka (2) następuje najpierw
przez współdziałanie uzębienia narządu
uruchomiającego z uzębieniem zabieraka

częściami osłony narząd uruchomiający
(1) w postaci zębatki znajduje się w jed¬
nej z tych części, wskutek czego rozrzą¬
dzanie urządzenia posuwowego następuje
przez przestawianie części składowych osłony.
4. Urządzenie według zastrz. 1 — 3,

znamienne tym, że sprężyna (11) jest osa¬
dzona tak, iż w stanie napiętym dąży do
utrzymania zabieraka (2) i narządu uru¬
chomiającego zębatki (1) w położeniu
przesuniętym, a tym samym części skła¬
dowych osłony — w położeniu odpowied¬
nim.

5. Urządzenie według zastrz. 1 — 4,
znamienne tym, że zabierak (2) jest połą¬
czony za pomocą sprężyn (5, 6) umiesz¬
czonych wewnątrz wałka nawijającego z
piastą (i) tego wałka.
6. Urządzenie według zastrz. 1 — 5,
znamienne tym, że narząd uruchomiający

(1), zębatka, zabierak (2), zderzak (17)
i tarcza kciukowa (9) znajdują się we
wspólnej w przybliżeniu płaszczyźnie.
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