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Kinematografen i Ryssland

Optik.

/Wichail Lomonosov, Rysslands store, oerhört mångsidige veten
skapsman och skald under förra hälften av 1700-talet, talar i sina 
skrifter om både laterna magica och camera obscura, och hans grund
läggande lära om elektriciteten var en viktig förutsättning för kine- 
matografens tillkomst i hans land. Vid mitten av 1700-talet ritade M. 
Machaev vyer av St Petersburg med hjälp av camera obscura. På 
1800-talet var det en mängd vetenskapsmän inom elektrotekniken 
som genom sina forskningar gav förutsättningarna för kinematogra- 
fens tillkomst, till exempel V. V. Petrov, som sysslade med bågljus- 
urladdningar, P. Jablotjkov med bågljuslampan och A. Dodygin med 
glödlampan, medan M. Dolivo-Dobrovolskij arbetade med trefas
ström och dess överföring på längre sträckor.

Andra vetenskaper, som bidrogo till kinematografiens utveckling 
var till exempel hjärnfysiologi, akustik och optik. Redan 1861 ut
kom i St Petersburg en bok om »Optiska apparater för sällskapsun- 
derhållning», i vilken finns noggranna beskrivningar av laterna ma
gica, camera obscura, taumatrop, fenakistiskop och chromoskop, alla 
avlägsna föregångare till kinematografen. I boken talas om att dessa 
apparater bygga på det faktum att synförnimmelsen kvarstår i några 
bråkdelar av en sekund efter det att ljusretningen upphört: om man 
hastigt svänger ett glödande kolstycke runt, så bildas en samman
hängande ljuscirkel, och orörliga delmoment av en rörelse visa, om 
bilderna växlas tillräckligt snabbt, en sammanhängande rörelse. I. Se- 
tjenov påvisade i sin bok »Hjärnans reflexer» år 1863 den fysiologiska 
bakgrunden till ovannämnda fenomen.

På 1860-talet föreläste professor F. Petrusjevskij i experimentell 
fysik vid universitet i St Petersburg. Dessa föreläsningar publicerades 
i bokform åren 1870—72 och innehöllo uppgifter om hur synför
nimmelsen fortsätter och kan kvarhållas efter ljusretningens upphö
rande, hur enstaka synförnimmelser vid hastig växling sammanfalla 
till en sammanhängande linje, hur en kontinuerlig rörelse delas upp 
i enstaka orörliga moment med hjälp av stroboskopiska apparater 
och vilka dylika apparater det fanns på den tiden. Med. Doktor L. 
Belljarminov i St Petersburg gjorde åren 1885—89 experiment med 
synförnimmelsens kvardröjande. Han forskade i den fysiologiska or
saken till stroboskopiska effekten och fastslog att synförnimmelsen 
av bildens centrum dröjer kvar längst. Vid Moskva-universitetet fö-96
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reläste likaledes på 1880-talet professor A. Stoletov i akustik och 
optik. Dessa föreläsningar publicerades 1895 och Stoletov formule
rar där vetenskapligt principen om synförnimmelsens kvardröjande 
och den stroboskopiska effekten. Vidare meddelade N. Bakst i sina 
föreläsningar vid Petersburgs universitet i början av 1880-talet, att 
en skiva med svarta och vita sektorer vid starkt lampljus ger en syn
förnimmelse av grått, när sektorerna växla 24 gånger i sekunden 
medan det vid svagt månsken endast krävs tio växlingar för att nå 
samma effekt.

Bland ryska fysiker under senare hälften av 1800-talet var profes
sor N. A. Ljubimov mycket framstående. Han redogjorde ingående 
för olika slags apparater för erhållande av stroboskopiska effekten 
och delade in dem i tre typer: 1. Apparater för betraktande vid dis- 
kontinuerlig belysning av föremål i rörelse. 2. Apparater för diskon- 
tinuerligt iakttagande av föremål i rörelse. 3. Apparater för diskon- 
tinuerligt iakttagande av bilder som växlas. Ljubimov stannar för 
den tredje typen, till vilken också den kinematograf som uppfanns 
åren 1894—96 hänför sig. Ljubimov ställer även i sin artikel frågan, 
vilken frammatningsmekanism man bör ha för att växlingen av bil
der ej skall märkas och man ändå skall kunna få en tydlig bild.

Bland de tekniska spörsmålen var det alltså främst problemet med 
den ryckvisa frammatningen av filmremsan som sysselsatte forskarna. 
År 1888 publicerade professorn vid Charkovs teknologiska institut 
V. I. Albitskij ett betydande arbete om tandhjuls- och snäckskruvs- 
mekanismer, och även doktorn i tillämpad matematik, privatdocen
ten H. I. Hochman, utarbetade en ny teori för tandhjulsmekanism. 
Dessa båda teoretikers arbeten hade stor betydelse för I. A. Timtjen- 
ko och professor N. Ljubimov, som år 1893 uppfunno en tandad 
snäckmekanism för diskontinuerlig växling av bilder.

En pionjär inom såväl teoretisk som tillämpad mekanik var P. L. 
Tjebysjev, som på många av sina modeller löste frågan om diskonti
nuerlig frammatning. En del av hans apparater demonstrerades i Pa
ris på Nationalmuseet för konsthantverk i början av år 1893 och be
skrevs och avbildades i den franska populärvetenskapliga tidskriften 
»La Nature» (17 juni 1893).

Kinematografen i Ryssland uppstod alltså ur apparater för mät
ning av mycket små tidsintervaller (kronoskop, kronograf, takome- 
ter) och ur optiska apparater för undervisning och demonstration av 
stroboskopiska företeelser samt ur apparater för projicering på duk.

Frammatning.
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Filmmaterial.

Prototypen för kinematografen i Ryssland, som konstruerades av 
ovannämnde mekanikern vid universitetet i Odessa, I. A. Timtjenko, 
var framför allt en apparat för forskning och undervisning.

En viktig uppfinning inom kinematografien i Ryssland var också 
den genomskinliga och elastiska, icke brännbara film, som fotografen 
I. V. Boldyrev i Moskva uppfann och demonstrerade på den Allryska 
utställningen där år 1882. Denna film tålde fukt, vatten och höga 
temperaturer och var mycket elastisk. En annan fotograf, S. A. Jur- 
kovskij i Vitebsk, konstruerade samma år en momentanslutare, som 
möjliggjorde fotografering av föremål i hastig rörelse. Han skärma
de icke av objektivet utan själva filmen. En apparat, avsedd för foto
grafering av hästar i rörelse konstruerades av V. A. Djubjuk, foto
graf hos Hästavelsföreningen i Moskva. Den 5 december 1891 de
monstrerade han sin apparat på en sammankomst vid avdelningen 
för tillämpad fysik vid Moskvas museum för tillämpad vetenskap. 
Djubjuks kronofotografiska apparat demonstrerades även i februari 
1892 på den fotografiska utställning, som anordnats av fotografiska 
sektionen av Föreningen för teknikens spridning. I tidskriften »Ama
törfotografen» nr 7 år 1892 skriver E. Matern om Djubjuk: »För sitt 
arbete har han konstruerat en särskild, kolossalt snabbt arbetande 
slutare, som ger honom möjlighet att taga lyckade fotografier av 
hoppande och springande hästar, trots den ovanligt höga hastigheten, 
och detta t.o.m. vid tävlingar ... En del av hans arbeten befinner sig 
för närvarande på Internationella utställningen i Paris.»

Den 14 november 1891 demonstrerade en annan fotograf, A. F. 
Rejne, vid ovannämnda Moskvamuseum »ett fotografiskt stroboskop, 
i vilket de sedvanliga stroboskopiska bilderna utbytts mot fotogra
fiska, varvid alla rörelser hos människor och djur synas förvånansvärt 
riktiga».

År 1893 konstruerade den tidigare nämnde mekanikern I. Tim
tjenko vid universitetet i Odessa efter professor N. A. Ljubimovs 
idéer en apparat för analys av stroboskopiska effekten, som i sig för
enade två av kinematograf ens tre grundelement: en frammatnings
mekanism med tandhjul och snäckskruv för diskontinuerlig växling 
av bilderna och samtidig projicering av kontinuerlig rörelse på duk 
inför stort auditorium. Apparaten för analys av stroboskopiska effek
ten demonstrerades av professor Ljubimov på Ryska naturveten
skapsmäns och läkares nionde kongress, avdelningen för fysik, den 
9 januari 1894 i Moskva. Vad man främst lägger märke till hos Tim-98
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tjenkos och Ljubimovs apparat är följande detaljer: konstruktionen 
av frammatningsmekanismen med tandhjul och snäckskruv, som ar
betade med uppehåll, gripare (en kugge) samt fixering av tandhjulets 
ställning under det stillastående momentet, något som var av stor be
tydelse för bildens exponering. För att få den diskontinuerliga fram
matningen gjorde Timtjenko gängan på skruvspindeln delvis lodrät 
i stället för sluttande. En dylik skruvgänga hade tydligen inte använts 
tidigare. Apparaten fanns ett tiotal år på Museet för tillämpad ve
tenskap i Moskva och finns omnämnd i museets kataloger ända fram 
till revolutionsåren. Timtjenko var en högt begåvad mekaniker och 
arbetade med en mängd olika, för den tiden märkliga apparater, till 
exempel en modell till automatisk telefonstation, självregistrerande 
apparater för meteorologiska stationer och det så kallade kinetosko- 
pet, vilket han konstruerade tillsammans med M. F. Freudenberg. Den
ne har i sina minnen berättat om sitt samarbete med Timtjenko, vil
ken han skattade mycket högt. Eftersom de inte inom Ryssland kunde 
få tag i ljuskänslig film av några hundra meters längd, måste de an
vända ett diskusformat negativ av glas till sitt kinetoskop. Det lik
nade en laterna magica, framtill roterade samtidigt men åt olika håll 
två runda skivor, den ena var ett diapositiv med ögonblicksfotogra- 
fier, den andra en skiva med springor för att få uppehåll mellan bil
derna; skivorna sattes i rörelse med en handvev.

Den 5 augusti 1896 fick optikern Alexej Samarskij patentbrev nr 
154 på sin konstruktion av en kinematograf, som fotograferade och 
projicerade delmomenten av en rörelse, den så kallade chronomoto- 
grafen. Denna apparat hade en frammatningsmekanism, som bestod 
av en rund skiva med kugge, vilken under jämn rotering diskonti- 
nuerligt drog fram filmremsan i en halvcirkel. Vidare fanns en fixe- 
ringsmekanism, som grep in i en perforering vid fotografering och 
projektion. En regulator för hastigheten vid tagning och projektion 
fanns även. Dessutom fanns en början till en fjädrande ram, som 
tryckte fast filmremsan i dess kanal endast under vilomomenten.

Nästan samtidigt med Samarskij, den 12 augusti 1896, fick foto
grafen Ivan Akimov patentbrev nr 203 på sin strobograf, en apparat 
för fotografering och projicering. I den fanns en fixeringsmekanism 
för diskontinuerlig frammatning av den 4 cm breda filmen, bestående 
av en glatt trumma, överklädd med gummi och diskontinuerligt rote
rande och med en likaledes gummiklädd liten vals och en slutare i 
form av en liten lucka, som rörde sig fram och tillbaka. För belys- 99
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ningssystemet användes en bågljuslampa med kondensor och reflek
tor. Vidare fanns en spole med urverkstransmission.

Akimovs apparat var, liksom Timtjenkos, utställd på Museet för 
tillämpad vetenskap i Moskva, men både dessa och Samarskijs appa
rat glömdes mycket snart, och uppfinningarna exploaterades aldrig i 
större skala.
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