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OFFENTLIGGJORD AV KUNGL. 
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BEVILJAT DEN 11 JANUARI 1940 
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Härtill en ritning. 

V ALSTS ELEKTROTECHNISKA F ABRIKA, RIGA, LETTLAND. 

Sökare för fotografiska apparater. 
(Uppfinnare: W. Zapp.) 

Föreliggande uppfinning hänför sig till så
dana sökare för fotografiska apparater, som be
stå av ett okular och ett objektiv. 

Uppfinningen utmärkes i huvudsak därav, 
att ett ramformigt fönster omgiver en genom
skinlig spegel, som är anordnad bakom objek
tivet, och att ett ramformigt reflexionselement, 
t. ex. en ramformig spegel, är anordnat mellan 
okularet och den genomskinliga spegeln på så
dant sätt, att det vetter mot den genomskinliga 
spegeln. Vid en lämplig utföringsform består 
objektivet av en planparallell platta med en 
på insidan liggande konkav yta, vars omkrets
linje ligger ett stycke innanför själva plattans 
omkretslinje, och består den genomskinliga spe
geln av en planparallell platta,· som anligger 
mot objektivets insida och vars spegelyta har 
ungefär samma utsträckning som objektivets 
konkava yta. 

De genom det ramformiga, objektivets kon
kava yta omgivande belysningsfönstret, som 
alltså bildar en del av sökarens frontöppning, 
i sökaren inkommande ljusstrålarna reflektems 
av den ramformiga spegeln mot den genom
skinliga spegeln och reflekteras av denna iu 
i okularet, så att den ramformiga spegeln sy
nes genom okularet såsom en skarp ljusrand, 
som inramar bilden, vilken senare genom oku
laret synes upprätt och sidrätt. Bildytan inom 
denna ljusrand är i avseende på sitt läge i 
förhållande till ljusranden oberoende av ögats 
läge framför okularet, d. v. s. om ögat flyt
tas ur den optiska axeln, sker icke någon för
skjutning av bildytan mot ljusranden, Vidare 
är bildytan inom nämnda ljusrand i avseende 
på sin storlek oberoende av ögats avstånd f-rån 
okularet. 

Den enligt uppfinningen utförda sökaren 
skiljer sig alltså väsentligt från förut kända 
sökare, vid vilka bilden var omgiven av en 
ljusrand. Vid de hittills kända sökarna av 
detta slag användes nämligen för ljusrandens 
alstring antingen extra belysningsfönster eller 
särskilda optiska system med annan optisk 
axel eller ock ett på alla sidor öppet sökarhus, 
varvid i förra fallet konstruktionen blev myc
ket skrymmande och i senare fallet sökaren 
icke kunde anordnas inuti fotografiapparatens 

hus. Sökaren enligt uppfinningen kan använ
das i stället för sökare av Newton-typ, enär 
den icke tager mera utrymme i anspråk än dy
lika sökare och kan inbyggas i vilken foto
grafiapparat som helst. 

Tidigare kända sökare hava också den olä
genheten, att ljusstyrkan av ljusranden icke 
alltid motsvarade bildens ljusstyrka, enär det 
för ljusrandens alstring erforderliga ljuset in
kom i sidled eller uppifrån och sålunda kunde 
hindras, exempelvis av ett framskjutande ob
jektiv. Denna olägenhet uppträder icke vid sö
karen enligt föreliggande uppfinning, där lju
set för ljusrandens alstring inkommer fram
ifrån. 

En utföringsform av en sökare enligt upp
finningen är såsom exempel åskådliggjord på 
bifogade ritning. 

Fig. 1 är en vertikal längdsektion genom en 
enligt uppfinningen utförd sökare, vars hus 
är rektangulärt i tvärsektion. 

Fig. 2 är en detaljvy av den med en kon
kav yta utformade objektivl)lattan, sedd från 
höger i fig. 1. 

Fig. 3 är en detaljvy av den genomskinliga 
spegeln, sedd från vänster i fig. 1. 

Fig. 4 är en tvärsektion efter linjen IV-IV 
i fig. 1 och visar den genomskinliga spegeln 
med bakomliggande objektiv. 

Fii.g. 5 är en tvärsektion efter linjen V-V i 
fig. 1 och visar den ramformiga Sl)egeln samt 
okularet. 

Vid den visade utföringsformen består söka
rens hus 1 av ett rakt, i tvärsektion rektangu
lärt rör. Detta hus innehåller sökarens fyra 
optiska element, nämligen okularet 2, som be
står av en plankovex lins och är anordnat vid 
husets ena ände, objektivet 3, som består av 
en plankonkav lins och är insatt i husets and
ra äI).de, den ramformiga spegeln 4, som är 
anordnad mellan okularet och objektivet i det 
förras fokalplan, samt den genomskinliga pla
na spegeln 5, som anligger mot objektivets in
sida. Den ol)tiska axeln är betecknad med 6. 

Objektivet 3 består, såsom redan nämnts, av 
en l)lanparallell platta med en konkav sfärisk 
yta 7, som är omgiven av en planparallell 
randyta 8, lämpligen matterad. Vid rektan-
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gulära objektiv bör man vidtaga vissa å'tgär
der för att den konkava ytan 7 må i största 
möjliga grad erhålla rektangulär omkrets och 
icke inkräkta IJå randytan 8. För detta ända
mål kan diametern av den cirkel, som utgör 
snittlinjen mellan objektiVIJlattans konkava yta 
-0ch inre l)lan, göras större än avståndet mel
lan tvenne mitt emot varandra liggande sidor 
av den inre rektangulära begränsningslinjen 
för belysningsfönstret, d. v. s. randytan 8, ( vid 
den visade utföringsformen större än avstån
det mellan de båda vertikala långsidorna i fig. 
2), och kan den belysningsfönstret motsva
rande randytan 8 IJå objektivIJlattans insida 
utföras med försänkningar 9 i de delar, som 
motsvara de på denna randyta liggande delar
na av ovannämnda cirkels yta, Dessa försänk
ningar 9 äro lämIJligen cirkelbågsformiga 
(fig. 1). 

Den ramformiga spegeln 4, som är ogenom
skinlig, har sin sl)eglande yta 10 vettande mot 
1Jbjektivet 3. Den genomskinliga spegeln 5 be
står av en rektangulär glasplatta av samma 
storlek som objektivets. Den genomskinliga 
speglande ytan .11, exeml)elvis en halvgenom
skinlig silverbeläggning, är rektangulär och 
anordnad på den mot objektivet vettande sidan 
av glasIJlattan. Spegelytan 11 sträcker sig 
icke över l)lattans hela ytan utan är omgiven 
av en helt genomskinlig randyta 12. Randytan 
12 är av ungefär samma storlek som den mat
terade randyta.n 8 på objektivet, men lämpli
gen något mindr.e än denna. Den del av husets 
insida, som ligger mellan de båda sl)eglarna 4 
,och 5, är lämpligen SIJeglande. 

Randytan 8 på objektivet och :randytan 12 
på den genomskinliga sl)egeln, vilka randytor 
anligga mot varandra, bilda tillsammans be
lysningsfönstret för den ramformiga spegeln 
4. Ljusstrålar i riktning från föremålet in
komma alltså i sökaren genom detta belysnings
:fönster, kastas mot den speglande ytan 10 IJå 
den ramformiga spegeln 4 - delvis efter re
flexion mot husets speglande insida - och 
reflekteras av sl)egeln 4 mot spegell!-5, för att 
av den speglande ytan 11 reflekteras mot oku
laret 2. Genom okularet synes sålunda en ljus
rand omkring bilden av föremålet, vilken ljus
rand motsvarar den ramformiga spegeln. 

I fig. 1 är strålgången åskådliggjord. Lin
jerna .A.-A. och B-B visa förloppet av tven
ne .strålar, vilka b.åda strålar utgå från en 
punkt vid kanten av det i oändligheten liggan
de objektet och sålunda ära parallella. Vid 
passage genom objektivet och de;n ge;Q.omskin
liga sl)egeln 11 änd_ras deras riktning genom 
brytning, varpå de l)assera genom kanten av 
okularet, i vilket de brytas ännu en gång på, 
,sådant sätt, att de efter p.assage:o. ge11om ,pku
laret ånyo förlöpa :parallellt. De delar av lin
jerna Å-Å och B-B, som ligga till höger ,om 
.spegelytan U i fig. 1, åskådliggöra emeller
tid _även förloppet ;av de från den rawfo;rmiga 
spegeln 4 kommande sträfa.rn-a, sed_an de ;re-

flekterats av spegelytan 11. De genom belys
ningsfönstret inkommande strålarna ära an
g,ivna med streckade linjer. C antyder ett re
flexionsställe på husets speglande insida. 

Objektivet alstrar en virtuell, upIJrätt och 
sidrätt bild av föremålet, vilken bild genom 
okularet synes omgiven av en skarp ljusrand. 
Ljusranden avbildas genom d~n del av sp~geln 
5, som ligger mellan linjerna A-A och B-B. 
Bildfältets yttre kantzon sträcker sig också 
över denna yta, ty då ,spegeln 5 icke ligger i 
okularets fokalplan, motsvaras både föremålets 
och ljusrandens alla punkter på detta ställe av 
en viiss oskarp zon. 

A. vståndet melan okularet och spegelytan 11 
och avståndet mellan denna yta och den ram
formiga spegeln 4 ära dimensionerade på så
dant sätt, att den av den genomskinliga spe
geln 5 alstrade bilden av den ramformiga sl)e
geln 4 ligger i okularets fokalplan. Den av 
spegeln 4 bildade ljusranden samt objektet sy
nas alltså skarpt genom okularet. Samtid;igt 
åstadkommes, att ljusra):ldens läge i förhållan
de till bilden städse förblir konstant oberoen" 
de av ögats läge relativt okularet. 

Paten~nspråk; 

l:o) Sökare för fotografiska apparater, be
stående av ett okular och ett objektiv, känne
tecknad därav, att ett ramformigt fönster om
giver en genomskinlig spegel (5), som är an
ordnad innanför objektivet (3), och att ett 
ramformigt reflexionselement, t. ex. en ralll
formig spegel (4), är anordnat mellan okularet 
(2) och den genomskinliga Sl)egeln (5) I>å så
dant sätt, att det vetter mot den genomskin
liga spegeln. 

2 :o) Sökare enligt :patentansl)råket l :o), 
kännetecknad därav, att objektivet (3) består 
av en planparallell platta med en på insidan 
liggande konkav sfärisk yta (7), vars om
kretslinje ligger ett stycke innanför plattans 
omkretslinje, och att den genomskinliga spe
geln (5) består av en planparallell IJlatta, som 
anligger mot objektivets insida och vars spe
gelyta (11) har ungefär samma utsträckning 
som objektivets konkava yta, så att både IJå 
objektiVIJlattan (3) och på spegelplattan (5) 
UIJpkomma randytor, so;m bilda det ramformiga 
fönstret. 

3 :o) Sökare en1igt l)atentanspråken 1 :o) 
och 2 :o); vid viTh:en objektivet och de båda 
speglarna ära rektangulära, kännetecknad där
av, att diametern av den cirkel, som utgör 
snittlinjen mellan ohjektivpla-ttans konkava 
yta (7) och inre plan, är större än avståndet 
mellan tvenne mitt emot varandra liggande si
dor av belysningsfönstrets ime rektangu1ära 
begränsningslinje, och att den belysningsfönstret 
;motsvarande randytan {8) på obj!oJ,ctivplattans 
insida :är 1;1.tfö;rd m_ed förs_änkrµngar (9) i de 
delar, som motsvara de på denna randyta lig
g,ande defar]la av ,ova;p~mnda e;irJrnls yta. 
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4:o) Sökare enligt patentanspråket 2:o) el
ler 3:o), kännetecknad därav, att den belys
ningsfönstret motsvarande rang.ytan (8) på 
objektivplattans insida är matterad. 

5 :o) Sökare enligt något av patentanspråken 
l:o)-4:o), kännetecknad därav, att de optis
ka elementen (2, 3, 4, 5) äro anordnade i ett 
rörformigt hus (1) med objektiv (3 )och oku
lar (2) vid var sin ände av huset. 

6:o) Sökare enligt patentanspråken 1:o)-
5 :o), kännetecknad därav, att den del av hu-

sets (1) insida, som ligger mellan de båda 
sneglarna ( 4, 5), är speglande. 

7 :o) Sökare enligt något av patentanspråken 
l:o)-6:o), kännetecknad därav, att den av 
den genomskinliga spegeln (5) alstrade bil
d.en av den ramformiga spegeln (4) ligger i 
okularets (2) fokalplan. 

8 :o) Sökare enligt något av patentanspråken 
2 :o )-7 :o), kännetecknad därav, att den ge~ 
nomskinliga spegelytan (11) består av en halv
genomskinlig silverbeläggning. 

Stockholm 1940. Kungl. Bol,tr. P. A. Norstedt & Söner 400089 
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