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नमस्कार, माझं नाव आशय जावडकेर. मी एक फिल्ममेकर आणि इंजजनीयर आहे. मला सिनेमे बघायला प्रचंड 

आवडत ं आणि त्याववषयी बोलायला त्याहून जास्त. मी अमेररकेत इंजजनीररगं मध्ये PhD करत अिताना मला 
सिनेमाच ंवेड लागल ंआणि मी सिनेमे बनवायला पि लागलो. हे सिनेमे बघताना, बनवताना मला जे काही सशकायला 
समळत,ं अनुभवायला समळत,ं त्याववषयी मी गप्पा मारिार आहे. That’s Cinegappa!  

माझ्या नवीन चचत्रपटाच ंकाम चालू अिल्याने हा लेख प्रकासशत करायला उशीर झाला त्याबद्दल क्षमस्व. चचत्रपटाच ं

शूटटगं केवळ १० टदविांवरती येऊन ठेपलेल ंअिल्यान ंमाझा प्रचंड वेळ त्याच्या तयारीमध्ये जातोय. अिो. 

तर आपि मागच्या लेखामध्ये कॅमेऱ्याच्या तंत्रज्ञानाववषयी बोललो, आणि डडजजटल आणि ऍनालॉग यांच्यात काय 

िरक आहे याची पि थोड्यािार प्रमािात चचाा केली. आता यापुढे आपि डडजजटल तंत्रज्ञानावरती लक्ष कें टित करू, 

कारि डडजजटल ववडडओ च्या aspect ratio ववषयी बोलू.  

Aspect ratio म्हिजे काय? तर aspect ratio म्हिजे आपल्याला कुठलाही जो video टदितो, त्याच्या लांबी आणि 

रंदीचे गुिोत्तर. हे गुिोत्तर ववववध प्रकारे मांडता येत.ं उदाहरिाथा ववडडओ ची लांबी िमाज ४ एकके अिेल आणि रंदी ३ 

एकके अिेल, तर गुिोत्तर आहे ४ बाय ३. फकंवा िरळ िरळ ४ ला ३ ने भागून १.३३ अिंही सलहू शकतो. फकंवा digital 

video च्या वपक्िेल च्या भाषेत सलहायच ंअिेल तर िमाज लाबंीला १०८० pixels अितील आणि रंदीला १४४० pixels 

अितील तर १०८० बाय १४४० अिंही सलहू शकतो. या िगळ्याचा अथा एकच.  

िगळ्यात पटहल्यादंी जेव्हा सिनेमाचा शोध लागला, तेव्हा ४ बाय ३ हा aspect ratio खपू कॉमन होता. या aspect 

ratio ची िुरवात थॉमि एडडिन ने केली अि ंम्हितात. िवा मूक चचत्रपट आणि खपू ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म्ि या 
aspect ratio मध्ये बघायला समळतात. हाच aspect ratio नंतर television ने adopt केला. त्यामुळे पूवीचे tv 

आत्ताच्या मानाने थोड ेचौकोनी अिायचे. याच ंकारि हेच आहे.  

Aspect ratio आणि सिनेमा चथएटर यांच्यामधली लढाई खपूच interesting आहे. तर पटहल्यादंी जेव्हा िक्त चथएटिा 
एवढं एकच माध्यम होत ंकुठलीही फिल्म बघायला तेव्हा एका specific aspect ratio ने खपनू जायच.ं पि नतंर १९५० 

च्या िुमाराि जेव्हा TV आले, आणि TV िुद्धा तोच ४ बाय ३ aspect ratio घेऊन video दाखवायला चालू केल,ं तेव्हा 
चथएटिाच ंधाब ंदिािल.ं कारि आता फिल्म बघायला लोकांच्या घरी एक माध्यम उपलब्ध झालं. त्यामुळे लोक 

चथएटिा मध्ये जाईनािे झाले. तेव्हा मग सिनेमा बनविाऱ्यांनी wide screen चा शोध लावला. चथएटिा चे पडदे 

बदलले आणि ततथे जास्त लांबीचे पडदे आले. या wide screen मध्ये िुद्धा आधी बरीच variety होती. म्हिजे काही 
वेळेला एकाच प्रोजेक्टर मधून िंपूिा wide screen सिनेमा दाखवि ंशक्य नव्हत.ं तर मग तीन ४ बाय ३ प्रोजेक्टर 

शेजारी शेजारी ठेवनू पडद्यावरती सिनेमा दाखवायचे प्रयत्न झाले. यािाठी फकती जस्कल लागत अिेल ववचार करा. 
एकाच वेळेला तीन फिल्म ची ररळे बरोबर एकमेकांबरोबर in sync फिरवायची म्हिजे तीनही प्रोजेक्टर बरोबर एका 
वेळेला चालू करायचे. जरा जरी अगदी िेकंदाच्या काही भागांचा जरी िरक पडला तरी पुढे चचत्र एकिधं टदििार नाही. 
नंतर िगळी variety जात जात आता िक्त cinemascope आणि flat अिे दोनच widescreen aspect ratio चथएटिा 
िाठी उरलेले आहेत.  
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परंत ुनंतर TV िुद्धा wide screen आले. त्यामुळे चथएटिानी ज्या उद्देशाने त्यांचे पडदे widescreen केले होते, त्या 
उद्देशाची पूताता परत होईना. मग त्यानंा काहीतरी करून लोकांना चथएटर कड ेखेचायच ंहोत.ं मग त्यांनी जे TV मध्ये 

समळिार नाही अशा ३D सिनेमांना जन्म टदला. ३D सिनेमे पूवी नव्हते अशातला प्रकार नव्हता, पि त्याचा एवढा 
प्रिार झालेला नव्हता. अवतार सिनेमा जेव्हा आला तेव्हापािून ३D चं पुनरत्तजीवन झालं अि ंम्हिायला हरकत 

नाही. आता तर कुठल्याही चथएटर मध्ये कुठल्याही वेळेला एक तरी सिनेमा ३D अितोच.  

पि मग नंतर TV वरती िुद्धा िरााि ३D बघायची िोय झाली. Home Projectors अत्यतं मािक दरात समळू लागले. 

त्यामुळे परत एकदा चथएटिा ची पंचाईत झाली. आता ववडडओ quality फकंवा wide aspect ratio या गुिवते्तवरती 
लोकानंा चथएटिा पयतं खेचि ंअवघड होऊन बिलं. त्यामुळे आता तुम्ही बघत अिाल तर video quality िोडून 

बाकीच्या गोषटींवरती चथएटिा भर देतात. म्हिजे reclining seats अििे, डडनर चथएटर इत्यादी इत्यादी. आता तर 

जवळ जवळ िवा चथएटिा reclining seats वाली झालेली आहेत.  

आपल्या घरातल्या TV चा aspect ratio हा १६:९ अितो. ज्याला widescreen फकंवा flat aspect ratio अि ंम्हितात. 

अशा TV वरती जर जुन्या ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म्ि बतघतल्या तर बरेचदा मध्ये चचत्र आणि उजवीकड ेआणि डावीकड े

काळ्या उभ्या पट्टट्टया टदितात. याच ंकारि हे की पूवीचे सिनेमे हे ४:३ aspect ratio मध्ये बनवले गेले होते, आणि ते 

जेव्हा ४:३ पेक्षा रंद अशा स्रीनवरती बतघतले जातात, तेव्हा िंपूिा पडदा भरून चचत्र टदिू शकत नाही. म्हिनू 

उजवीकड ेआणि डावीकड ेउभ्या काळ्या पट्टट्टया टदितात. त्याला letterboxing अि ंम्हितात. चथएटर मध्ये usually 

ज्या फिल्म्ि टदितात, त्याचें aspect ratios हे १६:९ (flat) फकंवा २.३५:१ (Scope) अितात. जर scope aspect ratio 

चा सिनेमा हा flat aspect ratio अिलेल्या पडद्यावर बतघतला तर आता जव्हडडओची उंची ही पडद्याच्या उंचीपेक्षा 
कमी अिते आणि त्यामुळे वरती आणि खाली काळ्या पट्टट्टया टदितात. आपल्या घरातल्या TV वर कुठलंही trailer 

बघा म्हिजे मी काय म्हितो ते कळेल.  

आत्तापयतं जे जे aspect ratio आपि बतघतले, त्या िगळ्या aspect ratio मध्ये लांबी ही रंदीपेक्षा जास्त होते. म्हिजे 

नेहमी ववडडओ हा आडवा आयताकृती होता. हे चचत्र गेली फकत्येक वषा common होत.ं पि आता स्माटािोन्ि आणि 

social media आणि especially िेिबकु मुळे हे चचत्र बदलतयं. जेव्हा तमु्ही तुमच्या iPhone वरती िेिबकु ओपन 

करता आणि त्यातला कुठलातरी ववडडओ बघता, तेव्हा िहिा आपि िोन हा उभा धरलेला अितो. आणि त्यामुळे जर 

आडवा आयताकृती ववडडओ अिेल, तर िोन चा थोडािाच भाग ववडडओ ने व्यापला जातो आणि बाकीचा भाग तिाच 

राहतो. उभ्या िोन च्या स्रीन चा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्यािाठी हल्ली चौरिाकृती फकंवा उभे videos 

तनघायला लागले आहेत. जवळ जवळ प्रत्येक हॉसलवूड मधल्या फिल्म च trailer फकंवा Netflix च्या िेिबुक पेज वरती 
तर एकनएक ववडडओ हा उभा आहे. आडवा नाही. या videos चा aspect ratio हा १६:९ निून ९:१६ आहे. तंत्रज्ञान 

कलेला कि ंआव्हान देत ंयाच उत्तम उदाहरि हे आहे.  

प्रकासशत झालेल्या ववडडओ चा aspect ratio काहीही अिू दे, ववडडओ रेकॉडा करताना मात्र हल्ली िक्त एकाच aspect 

ratio मध्ये तो रेकॉडा होतो आणि तो म्हिजे १६:९. नतंर मग त्याच ंएडडटटगं करताना त्याचा aspect ratio बदलला 
जातो.  
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Aspect ratio बरोबर त्याला लागूनच पुढचा मुद्दा येतो तो म्हिजे resolution. Resolution ही concept िक्त digital 

सिनेमा ला लागू पडते. कारि त्याचा िंबंध हा pixel density शी येतो. Aspect ratio आणि resolution याववषयी 
जजतकं बोलाव ंतततकं कमी आहे. त्यामुळे मी हा लेख इथेच थांबवतो. Production चा बाकीच्या गोषटीवंवषयी आपि 

पुढच्या लेखामध्ये बोलू.  

मी या लेखांबरोबरच या लेखांशी िंबंचधत CineGappa याच नावाने एक ऑडडओ पॉडकास्ट चालू केला आहे. तो 
तमु्हाला Apple प्लॅटिॉमा वरती PodCast App मध्ये ऐकता येईल, आणि Android प्लॅटिॉमा वरती Google Play 

Music App मध्ये ऐकता येईल. त्याबरोबरच मी काही या लेखांशी िंबंचधत काही sketches, images, videos माझ्या 
CineGappa या िेिबुक पेज वरती शेअर करेन, तर अचधक माटहतीिाठी ते page नक्की follow करा. तुमचे या 
लेखांववषयीचे ववचार मला नक्की कळवा. 

आशय दिलीप 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 
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