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Ep11 - Camera 
Summary 

सिनेमा हे दृक्श्राव्य माध्यम आहे, आणि त्यातल्या दृक, म्हिजे video aspect मधली िगळ्यात महत्वाची गोष्ट 

म्हिजे कॅमेरा. वेगवेगळ्या कॅमेऱयाांमधला फरक, analog आणि digital मधला फरक, digital video मुळे झालेला 
तांत्रज्ञानातला आमूलाग्र बदल त्याच्याववषयी आपि या भागात बोलू. 
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Article 

नमस्कार, माझां नाव आशय जावडकेर. मी एक फफल्ममेकर आणि इांजजनीयर आहे. मला सिनेमे बघायला प्रचांड 

आवडतां आणि त्याववषयी बोलायला त्याहून जास्त. मी अमेररकेत इांजजनीररांग मध्ये PhD करत अिताना मला 
सिनेमाचां वेड लागलां आणि मी सिनेमे बनवायला पि लागलो. हे सिनेमे बघताना, बनवताना मला जे काही सशकायला 
समळतां, अनुभवायला समळतां, त्याववषयी मी गप्पा मारिार आहे. That’s Cinegappa!  

अिां िमजा की तुम्ही कुठांतरी िहलीला गेला आहात, आणि ततथे तमु्ही  भरपूर फोटो काढले. ते िगळे फोटो एका 
अल्बम मध्ये जपनू ठेवले. काही वषाांनी तो अल्बम तुम्हाला कुठेतरी समळाला, आणि ते फोटो बघून परत त्या आठविी 
जागतृ झाल्या. सिनेमा पि अिाच एक अल्बम आहे अिां िमजू. तो िुद्धा सिनेमामधल्या पात्राांनी केलेल्या प्रवािाचा 
अल्बम आहे. फक्श्त तमु्हाला त्याांच्या िहलीचा अनुभव फक्श्त चचत्राांमधनू समळू शकतो, कारि खरी िहल 

अजस्तत्वातच निते. अिां कधी observe केलांय तमु्ही की तमुचे पूवीचे फोटो बघत अिताना तमु्हाला त्यावेळेला 
घडलेल्या घटना पि आठवतात? कारि तमु्ही त्या गोष्टी तुमच्या डोळ्यािमोर घडताना बतघतलेल्या अितात. 

सिनेमा च्या अल्बम मध्ये घडिाऱया घटना प्रत्यक्षात घडलेल्या निल्यामुळे सिनेमा मध्ये फक्श्त जस्थर चचत्र अिून 

चालत नाही. घटना दाखवायला लागतात. याच कारि सिनेमा मधली िहल खरी घडलेलीच निते, तर त्याचे नुिते 

फोटो बघनू पे्रक्षकाांना किां कळिार की नक्श्की काय घडलां? म्हिनू सिनेमामध्ये हलती चचत्रां अितात. 

ही हलती चचत्रां टटपून तमु्हाला एखाद्या िहलीची अनुभूती देिे यािाठी लागिारां यांत्र म्हिजे कॅमेरा. मी 
म्हटल्याप्रमािे सिनेमािाठी चलजत्चत्राांचा कॅमेरा लागतो, जस्थर चचत्राांचा नाही, कारि सिनेमाला घटना टटपायला 
लागतात, क्षि नाही. जस्थर चचत्राांचा कॅमेरा आणि ववडडओ कॅमेरा यामध्ये हल्ली अजजबात फरक राटहलेला नाही. 
हल्लीच्या कुठल्याही कॅमेरा मध्ये फोटो आणि जव्हडीओ दोन्ही अगदी िहज काढता येतां. फोटोग्राफीच्या डडजजटल 

क्ाांतीचां हे िगळ्यात मोठां  फसलत आहे. पि डडजजटल क्ाांती व्हायच्या आधी कॅमेऱयातला हा फरक पवूी खपू मोठा होता. 
जस्थर चचत्राांचा कॅमेरा आणि चलजत्चत्राांचा कॅमेरा हे दोन वेगळे कॅमेरे अिायचे. याच कॅमेऱयाववषयी आणि त्याच्या 
तांत्रज्ञानाववषयी आपि या लेखात बोलू.  

अगदी बेसिक पािून िुरुवात करू. कुठल्याही कॅमेऱयामध्ये तीन बेसिक गोष्टी अितात. लेन्ि फकां वा सभांग त्याच्यातनू 

प्रकाश आत येतो, एक पडदा ज्याच्यावरती तो प्रकाश पडल्यानांतर चचत्र टटपलां जातां आणि एक झडप जी पडदा आणि 

सभांग याच्या मध्ये अिते जी काही क्षिाांपुरती उघडते, प्रकाशाला आत येऊ देते, आणि परत बांद होते. जेव्हा तुम्हाला 
जस्थर चचत्र काढायचां अितां त्यावेळेला ही झडप एकदाच उघडते, आणि मागच्या जस्थर पडद्यावरती प्रकाश पडून चचत्र 

उमटतां. जेव्हा चलतचचत्र काढायचां अिेल तेव्हा ही झडप एका िेकां दात अनेकदा उघडते आणि ज्या ज्या वेळेला ती 
उघडते, त्या त्या वेळेला ततच्या मागे एक कोरा पडदा उपजस्थत करावा लागतो. त्यामुळे अनेक छोटे छोटे पडदे 

एकमेकाांना जोडलेली पट्टी अिते, त्या पट्टीचा प्रकाश न पडलेला भाग बरोब्बर झडप उघडते तेव्हा ततथे दाखल होतो 
आणि चचत्र उमटवून घेतो. ही अशी चचत्राांची पट्टी नांतर प्रोजेक्श्टर मधनू पटहली की दृजष्टिातत्याच्या पररिामामुळे 

आपल्याला हलतां चचत्र टदितां. हा जो पडदा आहे, तो पवूी काही रािायतनक गुिधमम अिलेली फफल्म अिायची, आणि 

आता इलेक्श्रॉतनक िेन्िर अितो.  
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आता ववचार करा, जस्थर कॅमेरा आहे त्याला ती झडप एकदाच उघडायची आहे एका वेळेला. तर काहीतरी जस्प्रांग लोडडे 

तांत्र वापरून ती एका वेळेला पटकन उघडता येऊ शकते, बरोबर? पि जर ती एका िेकां दात अनेक वेळेला उघडझाप 

करिार अिेल, तर काहीतरी मोटार लावनू ते िाध्य करावां लागेल. तिांच मागचा पडदा आहे जजथे चचत्र उमटल्यानांतर, 

पुढचां चचत्र उमटवायच्या आधी ततथे आधीच पडदा काढून ततथे कोरा पडदा आिला पाटहजे, बरोबर? आठवतां जुन्या 
बोजड कॅमेऱयाांना एकाच ग्लाि प्लेट अिायची पडदा म्हिनू, जी तो फोटोग्राफर काढून दिुरी घालायचा आणि दिुरा 
फोटो काढायचा. नांतर जेव्हा हॅण्डहेल्ड फफल्मची रीळे अिलेले जस्थर चचत्राचे कॅमेरे आले, Yashika वगैरे, तेव्हा आपि 

एक फोटो झाला की एक खटका ओढून पुढची कोरी फफल्म लेन्ि िमोर आिायचो.  चलतचचत्राांच्या कॅमेऱयामध्ये मात्र 

एका िेकां दात अनेक वेळा ती झडप बरेचदा उघडते आणि बांद होते. म्हिनू ततथे काहीतरी मोटार फकां वा काहीतरी वेगळी 
यांत्रिा, फक्श्त spring loaded mechanism िोडून आवश्यक आहे. तिांच जेव्हा जेव्हा झडप उघडते तेव्हा ततच्या मागे 

बरोबर तेव्हाच नवनवीन कोरे पडदे आिण्यािाठी, एक मोठां  फफल्म च रीळ (पडद्याांची पट्टी) gear assembly मधनू 

रपारप फफरवलां जातां. या gears मधेच फफल्म नीट अडकण्यािाठी फफल्म ला बाजलूा भोकां  अितात. या िवम 
mechanical फरकाांमुळे जस्थर चचत्राांचा कॅमेरा आणि चलतचचत्राांचा कॅमेरा हे physically खपू वेगळे होते पवूी. न्य ूयॉकम  
ला Muesum of Moving Image आहे ततथे हे िवम कॅमेरे ठेवलेले आहेत. खपूच इांटरेजस्टांग आहे ते museum.  

तर अशा mechanical system पािून आत्ताच्या smart phone कॅमेऱयापयांत किे येऊन पोचलो आपि? काय झालां 
नक्श्की ज्याच्यामुळे फोटो आणि जव्हडडओ एकाच कॅमेऱयामध्ये काढता येिां शक्श्य झालां? तर आपि ज्या तीन बेसिक 

गोष्टी म्हिालो कॅमेऱयामधल्या, त्यातल्या दोन गोष्टीांचां digitization झालां. पडदा आणि झडप. पि त्याच्याववषयी 
बोलायच्या आधी आपि Digitization होिां म्हिजे नक्श्की काय ते िमजून घेऊया.  

आपि नेहमी ऐकतो की दोन तांत्रज्ञानाचे दोन मोठे प्रकार आहेत. Analog आणि digital. यातला फरक आधी िमजनू 

घेतला पाटहजे. Analog technology मध्ये एखादी value त्याला िादृश अिलेल्या दिुऱया एका value ने िाांचगतली 
फकां वा मोजली जाते. पवूीच्या कॅमेऱयाांमध्ये ज्या पडद्यावर प्रकाश पडायचा आणि चचत्र टटपलां जायचां, तो पडद्याला, 
फकां वा फफल्म ला, काहीतरी रािायतनक गुिधमम अिायचे, जे गुिधमम प्रकाशाच्या िाजन्नध्यात बदलायचे, आणि 

म्हिनू प्रकाशाच्या गुिवते्तला िादृश (analogous) प्रफक्या घडून येऊन फफल्म वरती चचत्र टटपलां जायचां. There is a 

direct analogous relationship between light and chemical reaction happening on the film. Digitization 

मध्ये काय झालां? तर या पडद्याचां रूपाांतर फफल्म ऐवजी एका electronic sensor मध्ये झालां, आणि त्यामुळे 

पडिाऱया प्रकाशाला िादृश रािायतनक प्रफक्या न राहता, त्या प्रकाशाच्या गुिवते्तची माटहती binary (ones and 

zeros, basically digits) स्वरूपात आधी रूपाांतररत केली गेली आणि मग त्या माटहतीवर प्रफक्या करून त्या प्रकाशाचां 
approximation तयार केलां गेलां. हे approximation आपल्याला डडजजटल फोटो मध्ये बघायला समळतां.  एक गोष्ट 

लक्षात घेतली पाटहजे की कुठल्याही गोष्टीचां digitization हे एक approximation आहे.  

जिां पडद्याचां रूपाांतर फफल्म ऐवजी िेन्िर मध्ये झालां, तिां त्या झडपेचां रूपाांतरही एका electronic सिग्नल मध्ये 

झालां.  िेन्िर म्हिजे काय नक्श्की? तर अिां िमजा की अनेक छोट्या छोट्या टठपक्श्याांनी भरून तयार झालेला एक 

चौकोन. त्यातला प्रत्येक टठपका म्हिजे एक यांत्र आहे ज्याच्यावर प्रकाश पडला की काहीतरी इलेक्श्रॉतनक सिग्नल 

तयार होतो. तिेच तो टठपका कधी प्रकाश पडल्यावर सिग्नल तनमामि करिार आणि कधी नाही हे िुद्धा ठरवता येतां. 
म्हिजेच झडप कधी बांद आणि कधी उघडिार हे प्रत्यक्ष mechanical झडप निली तरीही ठरवता येतां. आणि 
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त्यानुिार programming करून तशी ती यांत्र operate करता येतात. हा िेन्िर जजतका मोठा, तततकी या टठपक्श्याांची 
िांख्या मोठी. जजतके जास्त टठपके, तततकी प्रकाशाच्या गुिवते्तची माटहती जास्त पकडता आणि िाठवता येिार. 

आणि त्यामुळे तततका त्या कॅमेऱयाचा performance चाांगला होिार.  

प्रकाशाच्या गुिवते्तची माटहती म्हिजे नक्श्की काय, हे आपि post production च्या ववभागामध्ये color correction 

ववषयी बोलू तेव्हा जािनू घेऊ.  पि basically कमीत कमी sensor size मध्ये जास्तीत जास्त प्रकाशाची माटहती 
िाठवता येिे, याभोवती िध्याची camera technology आधारलेली आहे. जरी झडप आणि पडदा याांचां digitization 

झालेलां अिलां तरी अजनूही still image camera आणि फफल्म camera यातल्या िेन्िर operation मध्ये फरक आहे.  

Still image camera मधला िेन्िर हा एका वेळेला फक्श्त काही वेळाकरता प्रकाशाला expose होत अिल्याने त्यावरती 
प्रकाशाची जी माटहती िाठवली जाते, ती process करण्यािाठी बराच कालावधी उपलब्ध अितो. म्हिनू भरपूर 

resolution (फकतीतरी megapixels) आणि खपू metadata अिलेलां चचत्र आपि काढू शकतो. पि video कॅमेऱयामध्ये 

एका िेकां दाांत अनेक वेळेला चचत्र टटपायचां अिल्यामुळे ती माटहती process करायला फार वेळ नितो, आणि त्यामुळे 

एका specific resolution च्या पलीकड े video कॅमेरा जाऊ शकत नाही. म्हिनू आत्ता आत्तापयांत HD च्या वरती 
resolution अिलेले कॅमेरे उपलब्ध नव्हते. आता हळू हळू त्याांचा सशरकाव व्हायला लागलेला आहे.  

Digital video technology ववषयी बरांच बोलण्यािारखां आहे. Aspect ratio, resolution, color depth, bit rate, 

writing speeds on different kinds of media drives, codecs, transcoding, file formats! हे प्रचांड मोठां  ववश्व आहे. 

आपि त्यातल्या काहीच गोष्टीांववषयी पढुच्या भागात बोलू. Let’s start with aspect ratio!  

मी या लेखाांबरोबरच या लेखाांशी िांबांचधत CineGappa याच नावाने एक ऑडडओ पॉडकास्ट चालू केला आहे. तो 
तमु्हाला Apple प्लॅटफॉमम वरती PodCast App मध्ये ऐकता येईल, आणि Android प्लॅटफॉमम वरती Google Play 

Music App मध्ये ऐकता येईल. त्याबरोबरच मी काही या लेखाांशी िांबांचधत काही sketches, images, videos माझ्या 
CineGappa या फेिबुक पेज वरती शअेर करेन, तर अचधक माटहतीिाठी ते page नक्श्की follow करा. तमुचे या 
लेखाांववषयीचे ववचार मला नक्श्की कळवा. 

आशय टदलीप जावडकेर  

ashayjavadekar@gmail.com 
facebook.com/cinegappa 

www.cinegappa.com 
 

If you have an iPhone, you can listen to the podcast here. 

https://itunes.apple.com/us/podcast/cinegappa/id1283426318?mt=2 
 

If you haven an Android phone, then you can listen to the podcast here. 

https://play.google.com/music/m/Ipgfpcwfkuk5nic4hys2bp5aj3a?t=CineGappa 
 

mailto:ashayjavadekar@gmail.com
https://itunes.apple.com/us/podcast/cinegappa/id1283426318?mt=2
https://itunes.apple.com/us/podcast/cinegappa/id1283426318?mt=2
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