Y00r de
verwisselbare
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De practisdte functie van de instelwig
De instelwig bestoot uit een normool motvergrootglos
zools deze in de prismozoeker en de objectiefzoeker
von de EXAKTA Vorex gebruikt wordt. Echter bevindt
zich in het midden von het gemotteerde vlok

de ofbeeldingen tonen

-

-

zools

een glosheldere ronde uit-

sporing met horizontole scleidingslijn bij liggende
opnomen en met verticole scheidingslijn bij stoonde
opnomen. Dot is het meetveld. Hierin ziet men het

motief brillonter don op het motglosoppervlok, von-

door het gemokkelijke instellen ook bij weinig

licht.

Motglosbeeld met meetveld

bij onluiste instelling

Het meetveld bestoot uit 9 meetwiggen. Hierdoor ontstoon bij onjuiste objectief-instelling twee deel-beelden,

welke onderling verplootst zijn: loodrechte contouren

zijn in het midden onderbroken en ten opzidrte von
elkoor verschoven ols men een liggende opnome mookt.

Cebruikt men de comero voor een foto in stoond formoot, don treedt dezelfde versclrijning met de horizon-

tole contouren op. Drooit men nu oon de instelring von
het objectief zodot het objectief zidr noor de .iuiste instelstond toe goot bewegen, don ziet men hoe de tot
nog toe onderling verschoven horizontole en verticole
contouren in het meetveld noor elkoqr toe goon. Stoon
deze contouren nu precies verticool onder- resp. horizon-

tool noost elkoor en versclrijnen

zi.i

dus niet meer onder-

broken don heeft men de scJrerpste instelling bereikt.
Het is derholve onder moeilijke omstondingheden mo-

gelijk op een bepoold object hoorsclrerp in te stellen.

Motglosbeeld met meetveld

bij juiste instelling

De theoretische lunctie van de instelwig
De meetwiggen (K) von de instelwig resulteren in een
gekoppelde ofstondmeter (deelbeeld-type), woorvon de
bosis ofhonkelijk is von de uitvolshoeken von de beide

meetwiggen. De in tegenovergestelde ricfiting verzonken wigvlokken von de instelwig zijn dusdonig oongebrocht, dot het punt woor zij elkoor kruisen - zools
uit de tekeningen blijkt - met het motglosoppervlok (M),
woorop het reflexbeeld wordt opgevongen, in 66n vlok ligt.

Stelt men bij een liggende opnome onscherp in op
een verticole pool in het meetveld, don ziet men, zools
reeds vermeld, in de bovenste en onderste holve cirkel
twee onderling verschoven deelbeelden (F't en F9) von
de pool, zie de linker tekening boven. Door het objectief (o) von de EXAKTA Vorex wordt de zich op oneindig bevindende pool in F ofgebeeld (zie tekening
links beneden), doclr oon het oog (A) vertoont de pool
zicl in de onderste wighelft in Fl en in de bovenste
wighelft in Fg. Verschuift men nu het objectief noor
het wigvlok toe, dus nodert het objeciief het moment
von de juiste instelling, don schuiven de deelbeelden
Ft en Fg steeds meer noor elkoor toe. Zodro het beeld
F in het kruispunt von de wig gekomen is, stoon de
beide deelbeelden F1 en F9 precies over elkoor heen
en geven nu een niet onderbroken beeld von de pool
weer, zie de rechter tekening boven. Nu bevindt zich
dus het scherpe beeld von het object tegelijkertijd
in het vlok von het motglos en de opnome heeft
hierdoor zijn grootste scherpte bereikt.
In de tekeningen is de zich in de strolengong von de
EXAKTA Vorex bevindende spiegel niet opgenomen
om deze niet gecompliceerder te mokeri. De principi6le werkwijze von de instelwig wordt door de spiegel
op geen enkele monier beinvloed.
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De instelwig van de EXAKTA Varex
-

is zowel voor mensen met en zonder bril een woordevol

hulpmiddel voor het instellen.

-

verenigt op de meest eenvoudige wijze het voordeel von
een gekoppelde ofstondmeter met de vele goede eigen-

schoppen von de eenogige spiegelreflex-comero.

-

mookt een gestoken scherpstelling zeker en snel moge-

lijk, voorol onder ongunstige lichtomstondigheden.

-

kon steeds tegen het normole motvergrootglos von de

prismozoeker en vqn de objectiefzoeker verwisseld
worden.

-

is ook te gebruiken in combinotie met olle groothoek-en

teleobjectieven en tevens in de mocro- en microfotogrofie.

-

Ioot het grote motglosbeeld von de
EXAKTA Vorex oltijd voor de oesthetische beoordelingvon defoto bestoon.

In deze

zoekers

von

de

EXAKTA Vorex kon de instelwig gebruikt worden: in

de prismozoeker en de objectiefzoeker.

Voor de proctijk wordt oongeroden, bij het instellen met de instelwig gebruik te moken von een grote

diofrogmoopening (niet kleiner

don 't :5,6 of bij grotere brondpuntofstond 1:8), omdot bij een

groot diofrogmo helderheid
Motvergrootglos met instelwig voor de prismozoeker en voor de objeetiefzoeker von de
EXAKTA Vorex (bestelnummer 510)

en

brilloncevon hetbeeld in het meet-

veld het grootst is. Bij een kleine

diofrogmoopening bestoot de kons, dot de meting tengevolge von de
buigingsversclrynselen oon de diofrogmoronden, foutief wordt of dot de

strolenbundel welke voor het meten bestemd is het oog niet meer treft,
woordoor een verduistering von het meetveld ontstoot.
Zou men de instelwig een keer niet willen gebruiken, don kon men deze

te ollen tijde uit de zoeker verwijderen en \/ervongen door het normole
motverg rootglos - een bijzonder voordeel von het vo rio bele zoekersysteem

von de EXAKTA Vorex.
Bij de prismozoeker en bij de objectiefzoeker wordt de instelwig, nodot
men het normole motvergrootglos verwijderd heeft in de vierhoekige klem-

inric}ting gestoken.
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