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Film och ljud

Få av teknikens områden ha väl vunnit ett så stort intresse från all
mänhetens sida som filmen. Något av den glans, som omsvärmar de 
stora namnen på den vita duken, återkastas även på dem, som arbetar 
bakom kulisserna i den världsteater filmen givit oss och skapar även 
intresse för själva tekniken. Ur teknisk synpunkt intar filmen dock ej 
någon särställning, den är blott en tillämpad teknik med fotografi, 
mekanik och teleteknik som huvudämnen. Filmens särställning upp
kommer genom att den vara, som framställes och försäljes, är abstrakt 
— det är abstrakta idéer, som fånga de stora massornas intresse. Där
igenom blir filmindustrien en stor industri i allmänhetens ögon och 
dess produktionskostnader betraktas med förvåning. I verkligheten 
äro de belopp som omsättas ganska små om man jämför dem med 
siffror inom många andra grenar av affärslivet och tekniken.

En direkt följd av allmänhetens intresse och stora betydelse för 
filmen är dess labilitet. Filmen är labil ej endast på det konstnärligt- 
produktionstekniska planet utan i hög grad också i den rent tekniska 
utvecklingen. Det som föreslagits och förkastats för 20 år sedan är 
högmodernt idag, det som var god teknik igår är idag förlegat. Fil
mens utveckling bestäms i hög grad av tillfälliga idéer och nyckfulla 
ekonomiska krafter, ibland pådrivande men lika ofta återhållande.

Sedan ljudet infördes på filmremsan under 30-talets första hälft 
kom en lugn utveckling med successiva måttliga förbättringar, såsom 
högintensitetsbåglampor för bildprojektionen, driftsäkra projektorer 
med centralsmörjning, distorsionsfria ljudanläggningar, ljuskänsligare 
negativfilm och allt finkornigare positivfilm. Man anade, att tid
punkten för en nästan fullständig övergång till färgfilm närmade sig. 
Själva filmbasen blev hållbarare och mindre eldfarlig, standardise
ringen var långt driven och allt syntes peka på en jämn utveckling.

Men det var endast ett lugn på ytan, under jäste vulkanen. I vårt 
land hade vi ingen känning av en kris, tvärtom anpassade sig den 
svenska filmindustrien efter andra världskriget raskt till fredsförhål- 
landen trots en allt högre beskattning. I U.S.A. däremot upplevde 
man en hård konkurrens med televisionen, som icke endast drog till 
sig produktionsresurserna utan även i avsevärd grad tog publikin
tresset från biograferna. Att krafttag var nödvändiga stod klart, 
men ej hur det skulle ske. Det gällde att höja filmens nivå över tele
visionen så att den åter skulle komma främst i publikens gunst.74



Cinemaskopduk. Tillverkning av dukar av 
detta slag är ett av de svåraste problemen 
inom hela vid filmstekniken, då den ca 100 ni2 
stora duken måste vara reflekterande och op
tiskt likvärdig i varje punkt. För att ljuset 
även från dukens ytterkanter skall återkastas 
är denna konkav mot publiken.

Klipp ur en Todd-AO kopia, filmens bredd 
70 mm.



Anamor jos. Bild upptagen med anamorfotisk 
optik, kompression 1:2.

Samma bild som till vänster eftt

Cineramametoden. I en bildkamera upptagas 
samtidigt tre bilder. Vid projektion med tre 
projektorer på den stora svängda duken sam
manföras dessa tre bilder till en mycket vid 
bild. Ljudet upptages med fem mikrofoner och 
registreras på en jj mm magnetisk film med 
sju ljudspår, av vilka två äro styrspår.



xpansion i förhållandet 2: i.

Anamorfotisk tillsatsoptik 
med cylinderlinser (AGA)• 
Detta exemplar, avsett för 
aptering på filmkamera, är 
använt för den första sven
ska cinemaskopfilmen, "Sta
den vid vattnen" (SF 1955).
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Modern magnetojon för filminspelning. De magnethuvud, med vilka lju
dets registrering respektive avspelning sker, äro avskärmade i en box för 
att eliminera störningar. Filmen är spänd över rullar, kopplade till in
byggda, frilöpande svänghjul.

Telegrafon. En av den danske 
ingeniören Valdemar Poulsen 
dr 1898 uppfunnen apparat 
för registrering av ljud på 
elektromagnetisk väg. Det av
bildade exemplaret från 1903, 
har tillhört Gustaf V och finns 
nu i Tekniska Museets sam
lingar.



Film och ljud

Med vidfilmen kom dråpslaget. Vidfilm betecknar alla filmsystem, 
där förhållandet mellan den projicerade bildens bredd och höjd, bild
förhållandet, är större än 1,6. Fox-koncernen, närmare bestämt dess 
ledande man Spyros Skouras, lanserade »CinemaScope», vidfilm med 
anamorfotisk1 upptagning och projektion. Icke nog därmed, han be
slöt även att tillämpa två betydelsefulla förbättringar inom ljudtek
niken, nämligen magnetisk inspelning och kopiering samt stereofo- 
nisk ljudåtergivning.

Filmbildens utveckling från det redan av Edison fastställda for
matet till dagens vida bilder är ett intressant studium. Vi bortse från 
tidigare demonstrationer2, vilka ej vunnit det intresse de kanske för
tjänat, och gå direkt på den senaste tidens utveckling. Den kan här
ledas från arkitekten Ralph Walker, som vid New Yorkutställningen 
1939 framkastade ett förslag till en unik biograf. Denna skulle bestå 
av en sfärisk kvadrant, där hela den sfäriska ytan skulle utgöra bild
yta. Elva projektorer med normal 35 mm film gåvo en kombinerad 
bild, som fyllde hela bildytan.

Fred Waller, en filmingeniör med bildprojektion som huvudin
tresse, hade länge arbetat på projektion av mycket stora bildfält. 
Wallers tro var, att om det perifera seendet inkopplades skulle upp
levelsen av bilden bli så pass mycket starkare, att man skulle kunna 
tala om en stereoskopisk effekt. De båda herrarna Walker och Waller 
kommo i kontakt med varandra och detta resulterade i konkreta för
slag och bildandet av Vitarama Corporation, ett bolag, som ännu 
håller vissa patent. Vitarama kom aldrig till utförande vid New 
Yorkutställningen men under andra världskriget fick metoden an
vändning i »Wallers Gunnery Trainer» (L 2), vilken beräknas ha spa
rat 300 000 dyrbara liv och många flygplan åt den amerikanska för
svarsmakten.

När kriget var över fullföljde Waller sina planer — Walker hade 
återgått till arkitekturen — och lanserade »Cinerama». Cinerama 
Corporation bildades med Laurence Rockefeller, Time Inc. med fle
ra som intressenter och Fred Waller satte igång arbetet i en tennishall 
vid Oyster Bay. Bland dem som varit med år 1940 vid de första pro
ven i Rockefeller Carriage Flouse var Hazard E. Reeves, grundare av 
Reeves Sound Studios och en av de ledande, när det gällde att införa 
magnetofontekniken i U.S.A. Reeves var ej knuten till filmindustrien, 
men blev intresserad av Vitaramametoden och gick sedan även med i 
Cinerama Corporation i avsikt att utveckla ett ljudsystem för den 79
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nya bilden. Det stod klart för Reeves när arbetet började 1945, att här 
var ett tillfälle att för filmen utnyttja två tekniska framsteg som så 
många arbetat på så länge — magnetisk ljudåtergivning och stereo- 
foniskt ljud. Här skulle det magnetiska ljudets höga kvalitet och den 
stereofoniska effekten för första gången verkligen komma till sin rätt. 

Stereofoniskt ljud. En ljudöverföring är stereofonisk om den är utrustad med två eller 
flera likvärdiga överföringskanaler. Dessa skola för verklig stereo
fonisk överföring vara kompletta från mikrofon till högtalare. I pseu- 
dostereofoniska system är ljudupptagningen enkanalig och den pseu- 
dostereofoniska effekten åstadkommes genom en uppdelning på flera 
kanaler genom manuell reglering i någon fas av överföringen. Stereo
foniskt ljud demonstrerades första gången i stor skala 1933, då en 
symfonikonsert i Philadelphia av Bell Telephone Co. överfördes till 
Washington med en speciell telefonlinje och återgavs stereofoniskt för 
National Academy of Sciences. Senare upptogs konsertmusik på film 
med fyra ljudspår och en offentlig demonstration gjordes på Car- 
negie Hall den 9 och 10 april 1940 (L 5). Följande år hade Walt 
Disneys »Fantasia» premiär på Broadway Theatre i New York med 
ett stereofoniskt system benämnt »Fantasound» (F 6),som utvecklades 
först i Walt Disney Studios och sedan i samarbete med RCA Corpo
ration. I sin slutliga utformning hade Fantasound tre ljudspår och ett 
styrspår med tre styrfrekvenser. Styrspåren levererade signal till va
riabla element i de tre ljudkanalerna, så att en expansion — ökning 
av dynamiken — i återgivningen åstadkoms. Varje ljudkanal hade 
sin högtalare bakom duken. Medelst reläanordningar inkopplades 
speciella effekthögtalare, utplacerade i salongens bakre del.

Apparaturen för återgivning på biografen var ganska vidlyftig. 
Till varje bildprojektor erfordrades en syngonkopplad3 avspelnings- 
apparat för de fyra optiska ljudspåren — det fjärde spåret är styr
spåret för expansionen — samt en omfattande förstärkar- och hög- 
talarinstallation. Denna apparatur kom endast till användning på ett 
fåtal premiärteatrar och filmen gick vidare över den amerikanska 
kontinenten och världen med vanligt ljudband kopierat på bildko
pian. Andra världskriget stoppade vidare experiment och den omfat
tande utrustningen blev i hast ombyggd till ljudupptagnings- och 
mixinganläggningar4 för U.S. Army Film Centre.

Magnetisk ljud- Redan i skolornas fysikkurs omnämnes Valdemar Poulsens upp-
inspelning. finning »Telegrafonen», patenterad i Danmark år 1898. Denna ut-
80 nyttjade i ett utförande en tunn ståltråd, 0,25 mm i diameter, vilken
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drevs med en hastighet av ca 2 m/s förbi ett magnetiseringshuvud. 
Fastän Poulsen hade framgång med finansieringen av sin uppfinning, 
slog den ej igenom. Teletekniken var ännu för outvecklad för att 
Poulsens idéer skulle komma till sin rätt. Trots detta fortsatte han 
och patenterade år 1907 (U.S. patent No. 873083) sin mycket bety
delsefulla upptäckt av likströmsmagnetiseringens inverkan på ljud
återgivningens kvalitet.

Redan 1888 hade Oberlin Smith skrivit en artikel i Electrical 
World och föreslagit användningen av magnetisk ljudregistrering. 
Smith tänkte sig magnetiska partiklar inbäddade i en bomulls- eller 
silkestråd och föreslog att en dylik tråd skulle användas för ljudre
gistrering på magnetisk väg. Fian gjorde aldrig några försök och han 
tänkte sig heller inte möjligheten att en massiv ståltråd skulle kunna 
användas. Det har visat sig, att Smiths idé med magnetiserbara par
tiklar var riktig och nu användas så gott som uteslutande magnetiser
bara järnoxider i pulverform som utgångsmaterial för framställning 
av magnetofonband.5

År 1927 kom nästa stora uppfinning inom magnetofontekniken. 
De båda Ingeniörerna W. L. Carlson och G. W. Carpenter, som ar
betade med magnetisk ljudregistrering vid U.S. Naval Research Labo- 
ratory, sökte 1927 patent på »växelströmsmagnetisering» av tråden 
i Poulsens apparat (U.S. patent No. 1640881). De hade funnit en 
betydlig förbättring i upptagningens kvalitet om tråden vid inspel
ningen magnetiserades med en frekvens, avsevärt högre än den högsta 
frekvensen i den signal man önskar registrera. Med Carlsons och Car- 
penters metod minskades störnivån och uppteckningens distorsion 
samtidigt som tonområdet ökades. Magnetisk ljudregistrering var 
emellertid vid denna tidpunkt, då de optiska metoderna just visat nya 
möjligheter att nå hög ljudkvalitet, ej särskilt aktuell och »högfre- 
kvensmagnetisering» tillvann sig ej det intresse uppfinningen var 
värd. Så kom det sig att magnetisk ljudregistrering var färdig att 
uppfinnas på nytt, eller rättare — färdig för upptäckare.

Det var återigen i Europa, särskilt i Tyskland och England, som 
utvecklingen tog fart. Tack vare förstärkarteknikens framsteg fanns 
under 30-talet helt andra möjligheter än tidigare att göra magneto- 
fonen till en praktisk uppfinning. Utvecklingen mot den moderna 
magnetofonen började med att tysken Pfleumer 1927 igångsatte för
sök att framställa pappers- och plastband, belagda med magnetiskt 
pulver. Han lyckades 1931 intressera A.E.G. och LG. Farbenindustrie 81
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för problemet, vilket resulterade i att en maskin benämnd »Magneto- 
phone» visades vid radiomässan i Berlin 1935. Snart var magneto
fonen så fulländad, att den togs i bruk för rundradioverksamheten 
och även i Sverige hade ett relativt stort antal apparater insatts för 
detta ändamål fram till 1940. Dessa voro försedda med likströms- 
magnetisering och ljudåtergivningens kvalitet var jämförbar med me
delgod grammofon men ej med optisk registrering. En ändring häruti 
inträffade då högfrekvensmagnetiseringen »uppfanns» på nytt (Sv. 
pat. 115628). Genom tillämpning av denna metod på pulvermateria
len uppnåddes en dittills oanad kvalitet. Det tog naturligtvis tid innan 
tillverkningen av magnetbanden anpassat sig till den nya metoden, 
kriget stoppade också upp utvecklingen, som kom att inrikta sig på 
talregistrering av låg kvalitet. År 1945 tog utvecklingen åter fart och 
idag är det möjligt att i praktisk användning uppnå mycket goda 
värden, till exempel vid 6 mm bandbredd och 38 cm/s bandhastighet: 
tonområde 30—15 000 p/s, dynamik bättre än 50 dB och distorsion 
under 1 %. Det är att märka, att medan denna utveckling fortgått i 
Europa och magnetofontekniken redan före 1940 blivit ett hjälpme
del även i filminspelningsateljéerna, var den så gott som okänd i Ame
rika. Vid en resa i U.S.A. år 1945 var jag i personlig kontakt med 
många ledande tekniker inom filmindustrien, men jag träffade ingen 
som hade någon erfarenhet av magnetofonen. I Tyskland däremot 
startade de efter kriget nyöppnade filmateljéerna genomgående med 
magnetofonapparatur. U.S.A:s militära rapporter nådde snart hem
landet och redan 1947 var en våldsam utveckling i gång. Här låg ett 
fält öppet för den amerikanska industriens hela effektivitet och som 
vi alla vet har detta resulterat i att magnetofonen nu är så gott som 
var mans egendom.

Det ligger nära till hands att tillämpa magnetofontekniken för fil
men, icke endast för primärinspelningen vid filmateljéerna utan också 
för utsläppskopiorna. För inspelningen är fördelarna betydande, man 
förslösar ej dyrbart ljudnegativmaterial och behöver ej tillverka en 
kopia för att kontrollera ljudtagningen. Apparaturen är liten och lätt 
och ljudupptagningens resultat kan omedelbart kontrolleras på sam
ma apparat, som används vid tagningen. För utsläppskopiorna är 
fördelarna med magnetisk ljudregistrering ej lika uppenbara. Den 
högre ljudkvaliteten är en given fördel, möjligheten att radera ljudet 
och lägga in till exempel en annan språkversion om ett antal kopior 
ej skulle förbrukas i ett land är också en viktig synpunkt. Vid färg-82
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film enligt de fotografiska treskiktsmetoderna är det svårt att fram
ställa ett förstklassigt optiskt ljudband. Här kommer magnetljudet 
väl till pass. Dock är svårigheterna uppenbara. Det uppkommer med 
nödvändighet en fördyring av kopiorna eftersom det är två ganska 
komplicerade förfaranden som skall utföras — på den färdiga bild
kopian skall laggas ett magnetiskt ljudband och ljudet skall kopieras 
in på detta band.

Av den sfäriska bildytan i »skyttetränaren» gjorde Waller för Ci
nerama en cylindrisk yta och minskade antalet projektorer från fem 
till tre. Normal 35 mm film används för såväl negativ som kopior, 
men bildhöjden svarar mot sex perforeringshål och bildfrekvensen 
har höjts till 26 bildrutor per sekund. Bildfönstren i den specialbygg
da trippelkameran ha en bredd av 25,32 mm, en höjd av 28,35 mm 
och de motsvarande bildfönstren i projektorerna äro 25,02X27,64 
mm. Genom dukens starka krökning varierar bildförhållandet med 
betraktningsavståndet. Sett från mittprojektorn är det 2,06 men från 
salongens mitt, som är gynnsammaste åskådarplats, är det 3,25.

Duken är av originell konstruktion. Den består av mer än 1 200 
vertikala remsor av perforerat dukmaterial, vilka täcka varandra 
något, så att de för åskådaren bilda en kontinuerlig yta. En stor duk 
för Cinerama har en korda av 15 m och cirkelsegmentets djup är 
5,3 m.

Reeves bestämde sig för fem högtalare bakom duken och därmed 
fem primära ljudband. Ljudinspelningen görs på perforerad 35 mm 
magnetisk film. Vid framförandet körs sålunda fyra filmband syn- 
gont, de tre bildbanden och ett ljudband. Detta bereder inga svårig
heter, tekniken med syngonkörning är väl utvecklad från filmatel
jéernas mixinganläggningar.

Den stora premiären gick av stapeln på Broadway Theatre i New 
York den 30 september 1952. Programmet »This is Cinerama» var 
naturligtvis särskilt sammanställt med tanke på att göra sensation 
och entusiastiska pressuttalanden vittna om att detta mål också nåd
des. Produktionsledare var här Merian C. Cooper, känd bland annat 
genom sin prisbelönade film »The quiet man» (»Hans vilda fru»). 
Cooper hade sammanställt bilder från en resa i berg- och dalbana, i 
flygmaskin, båtracing, en scen från Scalaoperan i Milano m.m., vil
ket allt tillsammans gav den önskade effekten. New York Times in
troducerade öppningsföreställningen på första sidan, den kommen
terades i television upprepade gånger och få dagar efter premiären

Cinerama.
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kände ej blott hela Amerika utan hela den civiliserade världen till 
nyheten. De celebriteter, som inbjudits närvara, kunde ej undgå att 
bli imponerade. Expresidenten Herbert Hoover ansåg till exempel 
att Cinerama var den femte stora händelsen inom filmtekniken. De 
fem milstolparna skulle vara följande: i. Stumfilmen, 2. Ljudfilmen, 
3. Färgfilmen, 4. Televisionen, 5. Cinerama.

Innefattar man under Cinerama hela vidfilmstekniken, som genom 
Cinerama fick förnyad aktualitet, kan man ge honom rätt.

Det saknades emellertid inte kritiska röster särskilt bland film
teknikerna och branschens folk. Man såg defekterna. Skarven mellan 
de olika bilderna på duken kan man inte undgå att märka, emedan 
projektorer med absolut bildstilla6 ej existerar. Som vid all panora
mafotografering bereder perspektivet en del svårigheter och man kan 
ej komma ifrån att horisontlinjen blir onaturligt krökt och att knyc
kar uppstå i övergången mellan de olika bilderna. Det har sagts, att 
det är omöjligt att göra en spelfilm med intim handling för denna 
jätteduk. Det är väl knappast riktigt men kostnaderna skulle troligen 
bli fantastiska. Att anordna den cylindriska duken på Broadway 
Theatre är enkelt, men hur skall man kunna visa Cinerama på en bio
graf av ordinär form? Cinerama är en engångsföreteelse, ett mark- 
nadsnöje, säger de kritiska. Detta är kanske sant, men Wallers grund
idé är riktig. Genom att synfältet vidgats, så att dess gränser uppfattas 
huvudsakligen med det perifera seendet blir åskådarens inlevelse och 
upplevelse stor. De svarta masker, som vanligen fixerar bilden i rum
met, mister sin dominans och är bilden rätt tagen verkar den stereo
skopisk. Stereoseendet är ju endast till hälften ett seende med två 
ögon, den andra hälften är bedömning med hjälp av rörelse och per
spektiv.

Vilken kan orsaken vara till att tidigare försök med vida bilder 
ej blivit accepterade? Man kan peka på brist i bildskärpa, avsaknad 
av färg och andra faktorer, men man kommer nog sanningen närmast 
om man konstaterar, att det brustit i effektiviteten i de tidigare de
monstrationerna. Dessutom kanske tiden ej varit mogen för vidfil
mens utveckling. Tidigare försök ha också i en del fall tagit sikte på 
införandet av en helt ny filmstandard, »bredfilm», en filmremsa bre
dare än den nuvarande 3 5 mm filmen. Detta medför utbyte av pro
jektorerna på biograferna och är dömt att misslyckas som första 
åtgärd. På ett senare stadium, då de vida bilderna redan accepterats, 
kan en förändring möjligen genomföras. Man måste finna en lösning,84
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som medger vida bilder med utnyttjande av nuvarande filmstandard, 
så att befintlig utrustning kan användas utan större ändringar. Ana
morfotisk avbildning — känd sedan 1700-talet — var en framkom
lig väg.

Anamorfos är förvandling av en bild på ett sådant sätt, att den 
med vissa hjälpmedel kan återställas till de ursprungliga proportio
nerna (L 8). Den berömde tyske fysikern Abbe, bosatt i Jena, publi
cerade år 1890 utförliga undersökningar, som han och hans medhjäl
pare hade utfört över anamorfotisk optik. Zeiss gjorde praktiska för
sök och Dr P. Rudolph, vetenskaplig ledare för Zeiss avdelning för 
fotografi och konstruktör av den kända Tessarlinsen, konstruerade 
en anamorfotisk lins. Inte förrän 1929 gjordes emellertid försök med 
filmprojektion. Det var fransmannen Chrétien, som konstruerade sin 
»Hypergonar»-optik och fotograferade och projicerade film med 
densamma. Han publicerade sin metod i »La Technique Cinemato- 
graphique» november 1931 (L 9). Föregångarna skördade endast ära 
och först efter ytterligare 22 år — tre år före sin död den 6/2 1956 — 
fick Chrétien lön för sin möda. Chrétien använde cylindriska försätts- 
linser på såväl kamera som projektor. Den av honom konstruerade 
optiken var utgångspunkten för cinemaskopförfarandet.7 I sin ur
sprungliga form går detta i korthet ut på att bilden vid upptagningen 
komprimeras i förhållandet 1:2! horisontell riktning och vid åter
givningen expanderas i motsvarande grad, d.v.s. 2 gånger. I huvudsak 
innebär cinemaskopmetoden endast införandet av anamorfotiska för- 
sättslinser och att en bredare duk installeras på biograferna. Förfa
randet är därför förenligt med befintlig biografutrustning, även om 
de arkitektoniska förändringarna i biograflokalen kunna bli nog så 
betydande och kostsamma.

Medan en vanlig sfärisk lins bryter ljuset på samma sätt, hur den 
än vrides kring sin axel, bryter en cylindrisk lins ljuset endast i ett 
plan och har ingen brytning i det däremot vinkelräta planet. Genom 
kombination av sfäriska och cylindriska linser kan man konstruera 
ett system med önskat förhållande mellan avbildningsskalan i de båda 
vinkelräta riktningarna, den anamorfotiska faktorn L.

En anamorfotisk optik av denna typ har två olika brännvidder, fx 
och f2, i de båda huvudplanen och den grundläggande avbildnings- 
ekvationen sönderfaller i två

1 1 _1. 1 11
ai + bx f/ a2 + b2 i2

Anamorfotisk 
optik med 
cylindriska linser.
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Prismaoptik.

där a och b avser bild- respektive föremålsavstånden. Som extra vill
kor får man vid skärpeinställning på ett visst föremål

ai+bi=a2+b2

Den slutsats man kan dra av ovanstående är att två skilda juste
ringar måste göras vid skärpeinställning. Vid en cinemaskopoptik 
tillgår detta så att man först ställer de horisontella linjerna skarpt 
med grundoptiken, varefter den anamorfotiska tillsatsen efterjusteras 
så att de vertikala linjerna bli skarpa. För oändlighetsinställning är 
avbildningsskalan proportionell mot respektive f2 och den anamor
fotiska faktorn blir

Vid kortare avstånd inkommer ett visst fel i bildens kompression, 
vilket man kan bli tvungen att ta hänsyn till.

Beräkningsgrunderna för linssystem, cylindriska såväl som sfäris
ka, äro numera väl klarlagda, varför anamorfotiska tillsatser med 
små avbildningsfel kunna konstrueras. Svårigheten att slipa och kon
trollera cylinderlinserna är troligen större än själva beräkningen. Ge
nom det omfattande arbete som utförts under de senaste tre åren ha 
cylinderlins-anamorfoterna fullkomnats, så att man för de flesta än
damål kan sätta dem främst. Dessutom är av rent fysikaliska skäl 
ljusförlusterna små i optik av denna typ.

Med ett prisma kan man som bekant lätt sprida en ljusstråle. Ge
nom en kombination av prismor kan man konstruera en anamorfotisk 
tillsats med i huvudsak samma verkan som cylinderoptiken. Prisma
optiken har emellertid vissa defekter som gör den mindre lämplig. 
Det är ganska svårt att korrigera färgspridningen och bildens expan
sion blir oftast något olikformig. För att erhålla bästa möjliga resultat 
är det nödvändigt att insätta en focuseringslins framför prismatill
satsen. Grundoptiken kan då inställas på oändligheten och varje 
punkt i bilden motsvaras av ett parallellt ljusknippe genom prisma
tillsatsen, vilket minskar avbildningsfelen. En intressant egenskap är 
att prismaanamorfoterna kunna utföras med variabel expansion en
bart genom vridning av prismorna. Tillverkningen av prismorna är 
relativt enkel och cinemaskopoptik av denna typ är därför billig. 
Ljusförlusten är avsevärd, upp emot 20 %, och vid stor öppning blir 
optiken skrymmande.86



Magnetisk tontillsats för cinemaskop (AGA), monterad på projektorverk 
utrustat med cinemaskopoptik. Överst avlämnarkassetten, därunder den 
magnetiska tontillsatsen med sina två sv änghjul sv als ar och skärmboxen 
med magnethuvudet, varigenom filmen passerar vid avspelningen. Underst 
tontillsatsen för optiskt ljud.



Projektor för Todd-AO systemet (Philips, Eindhoven, Holland, 1955). 
Med denna projektor kan såväl vanlig 3$ mm film som jo mm film pro
jiceras.
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Ett enkelt sätt att deformera en bild är att använda en buktig spe
gel. Två cylindriskt slipade speglar är allt som behövs för en anamor
fotisk optik. I princip bilda dessa ett galileiskt system, vars försto- 
ringsgrad i horisontalplanet är lika med den anamorfotiska faktorn 
för hela kombinationen på samma sätt som vid en cylinderlinsana- 
morfot. Avståndsinställning sker genom att grundoptiken först in- 
ställes, varefter speglarna justeras i förhållande till varandra. Spegel
optiken har liksom prismaoptiken fördelen att vara billig i tillverk
ning. Avbildningsfelen äro måttliga och kunna delvis vändas till för
del. Vid snedprojektion kan nämligen genom rätt inställning av speg
larna tendensen till horisontkrökning hos bilden elimineras. Spegel
optiken saknar färgspridning, men ljusförlusten är stor, bortåt 30 °/o.

Spyros Skouras insats låg på det ekonomiska planet. Sin tro på 
vidfilmen hade han säkert fått genom cineramametodens obestridliga 
succé. För att slå hål på all den slentrian och hela den standard som 
existerade inom filmbranschen, fordrades en enorm insats av vilje
styrka och kapital. Det gällde dessutom att anlita en fullgod teknisk 
expertis, så att den nya metoden helt kunde utnyttja de tillgängliga 
tekniska framstegen. Såvitt man nu kan bedöma, är det system som 
lanserades och döptes till »CinemaScope», så väl genomtänkt, att det 
med små ändringar torde stå sig som en ny standard för filmvisning. 
Det är därför på sin plats att redogöra för metodens huvudpunkter.

Bilden upptages på normal 35 mm negativfilm, som frammatas 
med fyra perforeringshål (19 mm) för varje bild, på samma sätt som 
vid normal filmvisning. Bildfrekvensen är den för ljudfilm vanliga, 
24 bilder/s, och filmhastigheten sålunda 456 mm/s. Kamerafönstret, 
negativbildens storlek, är 23,80X18,67 mm, i stort sett samma for
mat som stumfilmens före år 1930 och större än det för ljudfilm nu
mera brukliga 22,04X16,03 mm. Bilden komprimeras i förhållandet 
1: 2. En vanlig 35 mm bildkamera kan användas efter en i allmänhet 
ganska enkel ombyggnad.

Ljudet för »CinemaScope» upptages på 35 mm magnetfilm med 
tre breda ljudspår. Magnetfilmens hastighet är densamma som bild
negativets. I allmänhet användas tre mikrofoner för fullt stereofo
nisk upptagning. Särskilt alla musiktagningar äro utförda på detta 
sätt. Det fordras en helt ny, speciellt för detta ändamål konstruerad 
ljudapparatur. Alternativt sker ljudupptagningen på vanligt sätt och 
en pseudostereofonisk effekt åstadkommes vid filmens mixing med 
så kallade »panpots», det vill säga variabla dämpsatser så konstrue-

Spegeloptik.

20th Century Fox 
»CinemaScope».
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rade, att ljudet kan flyttas från den ena ljudkanalen till den andra 
utan att summaeffekten ändras. Denna metod användes huvudsak
ligen vid dialogscener, där det visat sig att den rent stereofoniska ljud
upptagningen medför avsevärda svårigheter.

Två slags kopior användas för visningen på biograferna. Då »Ci
nemaScope» var nytt — 1953 — levererades endast kopior med 
stereofoniskt magnetiskt ljud, men under 1954 tillkom kopior med 
vanligt, optiskt ljud. Det har även varslats om att kombinerade ko
pior med både magnetiskt och optiskt ljud skulle komma att levereras. 
Kopiorna med magnetiskt ljud ha en ny standard för perforeringen 
med hålstorleken 1,98X1,85 mm mot tidigare positivperforering 
2,79 X 1,98 mm, detta för att få plats för de fyra magnetiska tonban
den, två på var sida om varje rad perforeringshål. Tre av ljudbanden 
ha bredden 1,60 mm och äro avsedda för de tre stereofoniska kana
lerna. Det fjärde bandet, som är smalare, 0,74 mm, är ett styrspår, 
vilket användes för att ge impuls till inkoppling av de i biografsa
longen befintliga högtalarna för speciella ljudeffekter, körsång m.m. 
Projektionsfönstret i projektorn skall vara 23,16X18,16 mm. Efter 
expansion i förhållandet 1: 2 blir bildförhållandet bildens bredd/höjd 
= 2,55. Kopiorna med optiskt ljud ha normal positivperforering och 
normalt optiskt ljudband. Projektionsfönstret är i detta fall ej så 
brett, 21,21X18,16 mm, och bildförhållandet blir 2,34. Bilden be-90
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skäres därför något vid framställningen av dessa kopior. Det ljud 
som kopieras på de optiska kopiorna är sammansatt av de tre stereo
foniska ljudbanden. Resultatet är ett helt vanligt ljudband som icke 
har något kvar av den stereofoniska återgivningen. I biografens ma
skinrum monteras de magnetiska tontillsatserna på projektorernas 
övre del. På de magnetiska ljudbanden ligger ljudet 40 rutor efter 
motsvarande bild. Ljudavspelningen måste därför ligga på detta av
stånd före bildfönstret i projektorn.

Eftersom man i allmänhet byter grundobjektiv vid övergång till 
cinemaskop monteras den anamorfotiska tillsatsen ofta ihop med 
detta speciella grundobjektiv. Objektiven äro försedda med speciella 
fixturer, så kallade snabbfattningar. Vid val av bildstorlek måste man 
tillse att bilden blir så stor, att den verkligen täcker synfältet. Om 
cinemaskopbildens bredd väljes så, att förhållandet mellan salongens 
längd och dukens bredd är 2,5, är dukstorleken tillfredsställande. 
Närmaste bänkrad kan vara en dukbredd från duken utan att bilden 
verkar besvärande stor. Det är givet att dessa idealmått sällan kunna 
hållas på grund av byggnadstekniska svårigheter. Bakom duken pla
ceras de tre högtalarna på samma höjd, ungefär 1/3 från dukens över
kant och med sidohögtalama ungefär 1/4 dukbredd från respektive 
dukkant. De högtalare som utplaceras i salen sättas med fördel högt 
upp, gärna till och med i taket, så att publiken icke märker varifrån 
effektljudet kommer.

Under namnet »Vide Screen», »Vidfilm», lanserade Metro-Gold- 
wyn de breda bilderna. I den form vidfilm först visades innebar sys
temet endast att den normala filmbilden förstorades mer än som ti
digare varit brukligt genom byte av objektiv och duk. Då det icke 
var önskvärt att bildhöjden ökades alltför mycket, beskar man bilden 
genom avmaskning i projektorn både upptill och nedtill. Bildfönstrets 
mått var ca 22X 12 mm och bildförhållandet ca 1,85. De filmer som 
först visades med detta system var upptagna för normalbild, varför 
succén icke var fullständig. Man måste nu vid upptagningen snegla 
på visning både med normalformat, bildförhållande 1,33, och med 
vidfilmsformat, vilket är ganska olyckligt med tanke på såväl pro
duktionskostnaderna som bildkompositionen. MGM:s vidfilm har en
dast levererats med optiskt ljud, men ett försök att skapa något nytt 
på detta område gjordes 1954 med »Perspekta-sound», ett pseudoste- 
reofoniskt system, som bygger på i tonbandet inkopierade styrtoner 
av låg frekvens. Trots att man måste betrakta detta system med en viss

Andra system med 
breda bilder.
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Vistavision.

Cintrama 1:3,25
Cinemascopc 1 = 2,55

skepsis, är det intressant ur teknisk synpunkt. De tre styrfrekvenserna 
äro 30, 35 och 40 p/s, varför alla ljudfrekvenser under 50 p/s måste 
filtreras bort för att systemet skall fungera. Styrkan hos var och en 
av de tre styrfrekvenserna bestämmer ljudstyrkan i tre utgående ljud
kanaler, vilka i övrigt naturligtvis ha exakt samma program. Denna 
styrkefördelning sker i en särskild förstärkartillsats, som kallats »in- 
tegrator». Efter integratorn är ljudsystemet identiskt med ett full
ständigt stereofoniskt system. Även bortsett från svårigheten att få 
integratorn att fungera perfekt kan man aldrig uppnå en verklig ste
reofonisk effekt, då man endast arbetar med styrkeskillnader och ej 
med fasskillnader i de tre kanalerna.

Ett annat system som låtit tala om sig är »Vista Vision», lanserat 
1954 av Paramount. Vistavision har hela tiden varit ett system i ut
veckling. Någon bestämd linje har ej angivits. Huvudprincipen är att 
originalnegativet fotograferas på en dubbelt så stor bildruta som vid 
cinemaskopmetoden. Man använder nämligen vad vi i dagligt tal kal
lar Leica-formatet. I en speciell kamera matas filmen fram 8 perfo
reringshål, filmbandet ligger horisontellt, kamerans bildfönster är 
37,72X25,17 mm och bildförhållandet 1,48. I sin renodlade form 
visas vistavision med en speciell projektor, där filmen frammatas ho
risontellt, projektorfönstret är 36,01 X 18,35 mm oc^ bildförhållande 
1,96. Paramount har vid publiceringen av vistavisionmetoden även 
angivit möjligheten att använda den i samband med en anamorfotisk 
optik med kompressionen 1,5. Vid projektion av en sådan bild skulle 
bildförhållandet bli 2,22 å 2,94, beroende på hur projektorsfönstret 
väljes. Genom den stora bildytan på kopian kan naturligtvis en i ljus
styrka och bildskärpa oöverträffad bild projiceras. På grund av kost
naden har detta endast utförts på några få teatrar och den stora 
publiken får nöja sig med en till vanligt vidfilmsformat nedkopierad 
bildruta på vanlig film, som kan visas med vanliga projektorer. Det92
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är under sådana omständigheter ganska förklarligt om publiken här i 
Sverige ej märkt mycket av vistavision.

RKO Radio Pictures Inc. kallar sitt vidfilmssystem »Superscope». 
Det har utvecklats av Joseph och Irving Tushinsky och användes 
första gången vid inspelning av filmen »Underwater», 1954. Super- 
skop är ett anamorfotiskt vidfilmssystem, men det skiljer sig från 
Fox5 metod däri, att upptagningen sker med vanlig optik. Vid upp
tagningen utnyttjas bildytan hos normal 35 mm film helt, från den 
ena raden perforeringshål till den andra. Vid kopieringen samman- 
tryckes bilden med en prismaanamorfot i förhållandet 1: 2. Man har 
vid superskop nöjt sig med ett slutligt bildförhållande av 2,0. I pro
jektorn erfordras ett bildfönster med kvadratisk öppning, i8,i6X 
18,16 mm, naturligtvis med de individuella justeringar för varje bio
graf som kunna erfordras, beroende på snedprojektion och dylikt. 
Superskop har hittills använts med normal optisk ljudåtergivning.

Den hittills för vidfilmsmetoderna otillräckliga upplösningsförmå- 
gan hos negativ och kopior på 35 mm film har gjort det aktuellt att 
åter ta upp frågan om bredare filmformat. Den första metod, som 
kommit fram i den senaste vidfilmsrushen, är Todd-AO, ett system 
som utarbetats av Dr. B. 05Brian vid American Optical Company. 
Negativfilmen är 65 mm bred och positivfilmen 70 mm. Skillnaden 
i bredd uppstår därigenom att plats för ljudband finns endast på po
sitivfilmen. Vid Todd-AO systemet används ej anamorfotisk avbild
ning utan kamerafönstret har ett mycket avlångt format, 52,6X23,01 
mm, och bildförhållandet är 2,27. En serie objektiv för upptagningen 
har konstruerats med bildvinklarna 370, 48°, 64° och 128°. Magne
tiskt ljud nyttjas med sex spår, varav fem användas stereofoniskt och 
det sjätte är ett effektspår. Man har alltså fem högtalare bakom du
ken och ett antal effekthögtalare i salongen. Anmärkningsvärt är att 
man specificerat 30 bildrutor per sekund för Todd-AO och att anta
let perforeringshål per bild är fem.

Nackdelarna med anamorfotisk optik vid upptagningen har för
orsakat att även Fox gjort försök med bredfilm, för närvarande med 
ett 55,625 mm brett negativ. Förbistringen är sålunda fullständig.

För att sluta cirkeln har Walt Disney tagit upp Cinéorama-idén 
från år 1900. I Disneys nöjesfält »Disneyland» i Burbank visas bilden 
med elva 16 mm projektorer på en duk, som täcker hela lokalens om
krets. Med sitt vanliga skämtlynne lär Disney ha sagt, att han gjort 
det för att få slut på pratet om vem som har den bredaste duken.

Superskop.

Bredfilm.

Circarama.

93



Film och ljud

Det är inte lätt att säga var den nuvarande utvecklingen kommer 
att sluta, men säkert är att vidfilmen kommit för att stanna. Där de 
visats på rätt sätt, d.v.s. med god bildskärpa och så stora att bildens 
begränsning blir oväsentlig, ha de vida bilderna överallt accepterats 
av publiken och fått ett bestämt övertag över det gamla formatet.

Noter.
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1 »Anamorfotisk avbildning», av grekiskans anamorfos = förvandling. En efter de op
tiska lagarna misstecknad bild, som under vissa förutsättningar ser riktig ut. Den ana
morfotiska bilden fordrar en bestämd synvinkel och måste betraktas genom cylindriska, 
koniska eller pyramidformiga speglar eller prismor för att visa den riktiga bilden. År 
1714 uppfann Leupold ett instrument för framställning av sådana bilder. (Ur Meyers 
konversationslexikon, Leipzig 1896.)
2 Raoul Grimoin — Samson, Cinéorama, Parisutställningen 1896, tio synkroniserade 
filmer, projektion runt hela horisonten 360°. J. Louis Peck, New York 1920. George 
W. Bingham, Widescope, New York 1921, två synkroniserade filmer, projicerade bred
vid varandra. Claude Autant-Lara och Abel Gance-Debrie, Triple-Ecran, 1927, tre syn
kroniserade filmer, bildförhållande 3,50. Paramount, Magnifilm, 1929, 56 mm bred 
film, bildförhållande 2,0. Hill — Alberini, U.S.A. 1928, 35 mm film frammatad 8 per
foreringshål i horisontell led, föregångare till »Vista Vision». Lumiére, Parisutställningen 
1937. Chrétien, »Hypergonar», Paris 1937. M.fl. metoder.
3 Syngon körning av filmband betecknar en högre grad av lika gång än synkron kör- 
ning. Vid syngon körning fordras att banden även vid start och stopp bibehålla sina 
inbördes lägen.
4 Mixing av en film är den omspelning med blandning av tal, musik och effektljud, 
som utföres som ett mellanled mellan filmens tagning på ateljén och den slutliga kopie
ringen för utsläpp på biograferna.
5 Ordet magnetofon användes här i enlighet med svenskt språkbruk som generell be
teckning på apparater för magnetisk ljudregistrering eller reproduktion.
6 Bildstilla, bildens skakning i höjd- och sidled, anges i allmänhet som förhållandet 
mellan rörelseamplituden och bildens totala höjd respektive bredd. Den kan även anges 
i absolut mått omräknad till filmens skakning i projektorns bildfönster. Denna skak
ning har icke endast sitt ursprung i projektorn utan uppkommer också vid upptag
ningen i kameran och vid kopieringen i laboratoriet. Även filmens perforering innan 
den lämnar filmfabriken har stort inflytande på bildstillan.
7 Ordet cinemaskop användes här som generell beteckning för filmprojektionsmetoder 
med anamorfotisk optik.
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