
Virtual Reality 
på Alniga for 

· kr. 3000! 
• 

• 

Virtuill ... I!ty (VI) 
ha, hidtil •• ret for· 
beholdt _cia""'· 
!CM computere OS 
folk m.d tqnobo
ten lorden. Men nu 
er clet blevet mul'" 
ot op.... asto 1/11 
•• d hjalp .t Io 
.lml .... lI,o Anlislo 
500/1000'.,1 
DNC bcsøto' li,,""· 
et, der tor cIct 
mul"" 
Af Hans Henrik Bang 

A
'lefede dl .,; tr6dte Ind af 
Øeren hos Dynamit 3D 
Developments, kunne vi se 

at der VII' leJe om et rigtigt Amlg. 
al,nk-udvlkllngSflrma. Der var 
simpelthen spændende projek
ter 011&1111, men vlloYe(Ie Pl'oject 
Manageren. der viste os rundt. 
kun at rlPPQrterl om VR·projek· 
tet. 

5etuiGlo... 11rIIl, er en JfMKiold&
~llIneI hondll.. med indbYQQede 

.. Iryl"'tllnsdu<_. c&.r forbi'nde, iii 
joystK~por.. . Nar du IryI<ker 
.5Om<OMn om noget, regilotnrM :'k.Er.:::,::,.L. ""l: ... . 
Et billede pr. øje 
VI bleYlen ned I en møtkløgt kæl
<let. !MIr hele VR·systemet stod 
oøstilli!l. OynafiXX 30spaCe (tnl), 
som o;idunderet kaldes. består af 
2 Amip 500'11, der er koblet 
sarnmllfl med et parallelkabel. 
For at få 3Q.elfekten I VR kræves 
det. at min kan ienere,e el bille-

de t111Nef1 -fe_ Billederne lofslIy
des med en mlend, der svarer til 
lIfstanden Imellem dine -voe, s.II 
du pil den måde nar,es til 8\ tro. 
at del er en J.dlmens~ virk&
lighed du Mf. Begge Atn!ga'er 
kØrer lemme procram. h'<Ql' den 
venstre fureeJer som 'mastero. 
Ovs. 81 det er den. der beregner 
(lin position I rummet. $Om deref· 
te, senQes parallelt III den Bnden 
Amlla. der forskyder den 67 mm 
mod højre. "fSIanden er beregnet 
som et væilet lennemsnit af 
over 1000IOfSØlspefSOfl8f. men 
hvis du heretmegelbredl hoved . 
kan alstenden heldif"ls jIlste.es. 
Ior at undI. tunnelsmslænome
~. 

Spocialuclviklot 
sgrmholcl&r 
All dette kunne !leM,;gellg ikke 
bruges til noeet . hvil det Ikke Viii 
muligt al se billederne. Derfor har 
Dynamit 3D [)evelopments udvik. 
let det patenterede °MonIWear 
(1m)" system. hvor du med en 
speciel holder klin montere 2 
standard Amlgamonltore, 30 em. 
fra aMlltet . Et særligt IIn!les)'
stem I hOlderen ørier lor at lyset 
blMlr vinklet kOllekt Oll polarise
ret i hhv. X Oll y retnlrCen. eg det 
&ive' en helt utrolig 30 effekt. der 
ellen kun kendes fra meget dyre
,e syslemef. der stadig er unde. 
udvikl ing. 

Mullgh.d Io, 
Sunound Sound 
Lyden bliver leveret Illnnem et 
par l\Qvedteleloner. hvor de 2 
Amlgaer står for hver sin stereo
kanal. Som ekstraudstyr klin du 
få en lilie trykkarnmerhøjttlller til 
at spænde på ryggen. Iof at &ive 
ægte Surround SOund som I bb 
&ra1eme. Det betød f.eIIs. Øl vi 
opIeYede at dukke os ...... Ikårllgl. 
fQO' et Jeeerfty. del" led som om det 
kom ftr.'ende baIfnI. 

At føle er.t vart 
Et VR system k.ræver nØlurllgvls 
et input device. Oll Iler har du to 
muli&t!eder. Den bIl IlIste er 81. 
anvende en almindaIlI Amlga-

mus. def kørel p6 en lille pllIdI!. 
def et" spærlOt last p6 din mave. 
Ker vil vi dog klart 8flbefale al 
betale 99$ ekstra (u. 600 k.r.). 
for en 5eoslGIove (1m). def er en 
spedaldesignet handske med 
indbygge<1e tryktransdUCere. der 
forbindes til Joysllckponen . Når 
du trykker sammen om !"10get. 
registreres positionen Oll pres
set. ogAmlgaen klin p6denmlK!e 
atlæse dine beYl!elel!ler helt .. ",,,-

Samtidi& et" MonlWear (tm) hOl
defen udstyret med et l)'I"oI\OITI
pas. der kan registrere hvomårOlI. 
lMIr meget du dreter hoYedet H 
billedet kan lelge med . 

Softw.rcn 
Det mest revoluUonelende \'ed 
DynafIXX (1m) er faktlskso!tWa
ren. VI pr"",espllllKla °Fracl al 

Nighlmare" . lMIr dyer en eyber. 
punker I en YOIdelf& frlIktaMmlen 
fyldt med monstre I udfyldt lI8k
tQO'&rafIk. Yed hjælp af frllktaltell
Ilikken og en speciel °iflphk: pr\
mIt/Ye" -fU\lIIe er det muli&!- at vise 
25 billeder I seIIundet I LowRes 
eg 16 fa"","". UnderYejs finder du 
masser al våben sbom en laser· 
guno du kan 511mle 0iJ med hllf"ld.. 
sken (elier mY!ler» 0& forsvare 
dig. 

VI prøvede endØlI en speclallJd. 
&ave. hvor 2 personer kunne s~~ 
le samtidig i den lamme frllklll~ 
verden. hvor '" kunne møde hin
anden og udkæmpe dueller. Det 
fungerede \'ed Ilt slutte de 2 Am~ 
laer sammen med 2 Indre vii et 
RS-232 kabel. Ilt de Itunne 
IJdveksIe P05itiOrlSSæI. Det OY8/. 
gik simpelthen alt hvlld vi ellers 
har prWet III' Afnl&asøill 

lonldulion 
All ! alt må 'fisile atDynIlflXX (tm) 
var en utro/II oplevelse. Hvis man 
I forvejen har 2 Amlgaef (slå dig 
sammen med en kammerllt). 
kræver det kun en Investerlnl pli 
ca. 400$ til grund systemet SllTnt 
11/1.. 99$ til en Sl'nslGlove (tm). 
For ca. kr. 3000 kan du altså!<.om
me 0iJ og køre med el fuldt 0pera
tionelt VR system. der 1MIr>I~t 
er fremtldsslk.ret. Def IIItIejdes 
nemlig I Øjeblikket pli en komplet 
~. der kan eNe dig for
nenvnelsen af bevæ&else. slac 
mv. Oes.uden er planer om tllslut· 
nln& af C[)..R()M pli Iqnel>rættet. 

Vi hil! dog to små Indsileiser 
mod systemet. P&a. den hØje 
vægt al Io monitorer plU$ holder 
osv. kan maniodt blive lidt træt i 
nakken efter et par tJmers spil. 
Derfor foreslog vi Project Mana
geren. del II'Migt. hfId S. Ran. og 
har deltaget I udviklingen af 
AMOS 30. at installere en kontr&
vægt. oghan lovede Ilt undersø&e 
mulighederne. 

Dertil I<orrtne'. Ilt øen korte 
afstand mellem nethinde og 
sI\æmI. kan &ive anledning til 
ubehag. og ved tænKere tids 
påvilMlng~f$Y&8 . Slirpa Ran 
talte faktisk om "Interlaeel\uller". 
der gør at du Især ved bruI af bI~ 
lige IkklHTlultllync monllorer. har 
svært ved 11\ omstille øjnene til 
normalt S)'!l. og derfor kan være 
plaget af scar>linler I smet I OP \l I 
el kvarter efter al du fået monito
rerne al . • 
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