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සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූප ගැන මූලික දැනුම

පාඨය හා වැඩපත
1. හැඳින්වීම
සංස්කෘතික දේපළ අධ්යයනය සඳහා ඡායාරූප අතයාවශ්ය දේ. එදස් වුවද, ඡායාරූප ශිල්පදේ අරමුණ හා
යාන්වරණය ගැන නිසි අවද ෝධ්යකින්ව දතාරව ගනු ල න සංස්කෘතික ඡායාරූප තුලින්ව ප්රමාණවත්
දතාරතුරු දනාලැද නු ඇත. පරිපූර්ණ දතාරතුරු ප්රමාණයක් සටහන්ව දකදරන සංස්කෘතික දේපළවල
ඡායාරූප, ද්රවයමය සංස්කෘතික දේපළ වශ්දයන්ව දීර්ඝ කාලයක් සඳහා ග ඩා කිරීම වැදගත් දේ. විශ්ාල
දතාරතුරු ප්රමාණයක් හා වැඩි උපදයෝගීතා වටිනාකමක් සහිත ඡායාරූප ල ා ගන්වදන්ව හා සංරක්ෂණය
කරන්වදන්ව දකදස් ද යන්වන දමම පාඨදයන්ව හා වැඩපදතන්ව විස්තර දකදර්.
2. සංස්කෘතික දේපළවල ඡායාරූපයන්වහි භූමිකාව හා වර්ග
සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූප වර්ග වලට, කාර්යයන්ව සඳහා භාවිතා කරන ඡායාරූප හා පර්දේෂණ හා
ප්රතිෂ්ඨාපනය මගින්ව ල ාගන්වනා ලද ඡායාරූප ඇතුළත් ය. වාර්තාමය ඡායාරූපවලට පැවරුණු භූමිකාවක්
වන්වදන්ව, පසුකාලීන පරම්පරාව උදදසා සවිස්තරාත්මක හා සතයාපනය කළ හැකි උසස්
ගුණාත්මකභාවදේ ඡායාරූප සැපයීමයි. එ ැවින්ව, දිගු කාලීන පදනමක් මත අදාළ දතාරතුරු සංරක්ෂණය
කිරීම අවශ්ය දේ.
වැඩපත: ඡායාරූපවල භූමිකාව

භාවිතය

ඡායාරූප

දේඛන ගත කිරීම
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3. කැමරා වර්ග
දස්යා හා ඩිජිටල් කැමරා වලට වර්ග කිහිපයක් තිදේ. දස්යා පටය දහෝ ඩිජිටල් සංදේදකදේ ප්රමාණය
විශ්ාල වන තරමටම කැමරාව වඩා විශ්ාල වන අතර, වඩා යහපත් පින්වූර ප්රමිතියක් ල ා දේ.
වැඩපත: කැමරා වර්ග
දස්යා කැමරා / දස්යා පටදේ ප්රමාණය
(1) මිලි මීටර් 35 කැමරා

(2) මධ්යම ප්රමාණදේ කැමරා

(3) විශ්ාල කැමරා

ඩිජිටල් කැමරා / සංදේදකදේ ප්රමාණය
(1) කුඩා ආකෘතිදේ සංදේදක

(2) මිමී 35 වර්ගදේ සංදේදක (සම්පූර්ණ රාමු ආකෘතිය)

(3) මධ්යම ආකෘති සංදේදක

☆ඇමුණුම “දස්යා පටදේ ප්රමාණය හා සංදේදකදේ ප්රමාණය”
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4. ඩිජිටල් කැමරාවල ගති ලක්ෂණ
CCD වැනි පින්වූර සංදේදකදේ ප්රමාණයන්ව හා වර්ග අනුව, සහ එලදායි (effective) පික්සල ගණන (මින්ව
ඉදිරියට “පික්සල ගණන” දලස සඳහන්ව දකදර්) අනුව ඩිජිටල් කැමරා වර්ග කිහිපයක් තිදේ.
වැඩපත: ඩිජිටල් කැමරාවල ගති ලක්ෂණ
*පික්සල ගණන
චිරයක් විශ්ාලනය කළ විට, පින්වූරය දර්ශ්නය කිරීම සඳහා හතරැස් දකාටු දපලක් දමන්ව, දමාසයික
ආකාරයට වර්ණ දටෝන්ව එක පිළිදයල ී තිද න ව ඔ ට දපදන්ව.

*දර්ණිභාවය
දර්ණිභාවය යනුදවන්ව අදහස් දවනුදේ දීප්තතිමත් (වර්ණ) දේ සිට අඳුරු (වර්ණ) ව දක්වා ක්රමදයන්ව
අනුක්රමණය ීමයි. පුළුල් (විස්තරාත්මක) දර්ණිභාවය තුලින්ව දීප්තතිදේ හා වර්ණදේ දවනස් ීම් සුමට
දලස ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි ය.

*සංදේදකවල ප්රමාණදේ දවනස්කම්
පින්වූර සංදේදක විවිධ් ප්රමාණවලින්ව යුක්ත ය. එක් පික්සල ප්රදේශ්යක ඇති වැඩි විශ්ාල වර්ග ඵලයට
වැඩිදයන්ව ආදලෝක දතාරතුරු ල ාගත හැකි අතර, එහි ප්රතිඵලය වනුදේ අනර්ඝ දර්ණීභාවයකි. ඉහල
සංදේදීතාවයකින්ව හා අඩු දනායිස් ප්රමාණයකින්ව යුතුව පින්වූරය ල ාගැනීමට ද හැකි දේ.
විශ්ාල ප්රදේශ්යකට වැඩි ආදලෝකයක් ලැබිය හැක

が

එකම
පික්සල
ප්රමාණය
ම

වඩා විශාල

වඩා කුඩා
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* විදේදනය (resolution - dpi)
ප්රතිදානදේ (output - අඟලකට ඇති දඩාට් සංඛ්යාව) එක් වර්ග ඒකකයක ඇති පික්සල සංඛ්යාදේ
ඝනත්වය විදේදනදයන්ව අඟවයි. අවශ්ය පික්සල සංඛ්යාව රඳා පවතිනුදේ ප්රතිදාන ක්රමදේදය හා ප්රමාණය
අනුව ය.
අපැහැදිලි ප්රතිදානය

පැහැදිලි ප්රතිදානය

දුර්වල විදේදනය

ප්රමාණවත් විදේදනය

උදා. 50 dpi・අඟල් 2 x 3 ප්රතිදානය

උදා. 96 dpi・අඟල් 2 x 3 ප්රතිදානය

5. ඩිජිටල් ඡායාරූප පින්වූර ග ඩා කිරීදම් (save) ද ෝමැට් එක
ඩිජිටල් කැමරාවකින්ව ඡායාරූප ගත කල පින්වූර, ප්රථමදයන්වම RAW පින්වූර දගානු (file) වශ්දයන්ව ල ා
ගැදන්ව. ඉන්ව අනතුරුව, JPEG දහෝ TIFF RAW වැනි සාමානය වර්ගදේ පින්වූර දත්ත ද ෝමැට් ජනනය
(විකාසනය) දේ. කැමරාදේ දසටින්ව අනුව දමම විකාසන ක්රියාවලිය කැමරාව තුල සිදු දේ. නැතදහාත්,
RAW දත්ත ප්රතිදානය පදනම් දකාට පරිගණකයක් මගින්ව සකසනය සිදු දකදර්.
*RAW
සාමානයදයන්ව, RAW දත්ත විකාසන ක්රියාවලියකින්ව දතාරව ඡායාරූපමය පින්වූරයක් දලස
දපන්වීමට දනාහැකි ය. උචිත මෘදුකාංගයක් සහිත පරිගණකයක් මගින්ව RAW දත්ත එවනි
සකසනයකට භාජනය කිරීදම් දී, විවිධ් ගැලපීම්/ දවනස් කම් සිදු කරයි.
*JPEG
විකාසය කළ ඡායාරූපයක්, ගුණාත්මකභාවයට ගැටළු පැන දනානැදඟන ප්රමාණයකට සම්පීඩනය
කිරීදමන්ව ල ාගත් පින්වූර දත්ත දේ. සම්පීඩනය කිරීදම් ප්රමාණය දතෝරා ගත හැකි අතර, සම්පීඩන
අනුපාතය පින්වූරදේ ගුණාත්මක භාවයට ලපායි.
*TIFF
විකාසනය කරන ලද ඡායාරූපමය පින්වූර දත්ත සම්පීඩනදයන්ව දතාරව සුරැකීමට TIFF මගින්ව හැකි
ය. එය හුදදක්ම දෘශ්ය දත්ත බිට් (bit) දපලකින්ව සෑදී ඇත. එම නිසා, TIFF පුළුල් පරාසයක
කාර්යයන්වට ගැළදපන අතර, අනාගතදේ දී ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට නියමිත ඉහල විභවයක් සහිත
ස්ථාවර ද ෝමැට් එකකි.
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-කැමරාව තුල විකාසන ක්රමදේදය (A)
-පරිගණකයක් මගින්ව RAW දත්ත විකාසන ක්රමදේදය (B)

(A)
ඡායාරූප
ගැනීම

RAW
දත්ත
සටහන්
කිරීම

සැකසීම

සියළු දත්ත

JPEG

අඩංගු රූප

රූපය

දගානුව

කැමරාව විසින්ව වර්ණ යනාදිය

විශ්ාල දගානුව

ස්වයංක්රීයව ගලපයි

සම්පීඩනය දකදර්

කැමරාව තුල ස්වයංක්රීය ව ඉටු දේ

පින්වූර සකසන
මෘදුකාංග දයාදා දගන

(B)

පරිශීලක විසින්ව
සකසයි

ඡායාරූප
ගැනීම

එදලසම ග ඩා

RAW
දත්ත
සටහන්
කිරීම

දකදර්

සියළු දත්ත

රූපය

අඩංගු රූප
දගානුව

JPEG
සමපීඩනය කර

වර්ණය යනාදිය පරිශීලක

TIFF

රූපය

ග ඩා දකදර්

විසින්ව තීරණය කරයි.

වැඩපත: පින්වූරය නිර්මාණය (විකාසනය)
පරිගණකයක් මගින්ව RAW ද ෝමැට් සකසනය
*“සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූපගත කරන්වදන්ව දකදස් ද: දළ ඡායාරූපකරණදේ සිට පින්වූර සකසනය
දක්වා ක්රමදේදය”

කැමරාව තුල සකසන ලද පින්වූරදේ ප්රතිදානය
*“සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූපකරණය සඳහා කැමරා දසටින්ව (settings): පරිගණකයක් භාවිතා දනාකර”
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6. ඡායාරූපයක් ගැනීමට අදාළ යාන්වරණය
දමම දකාටස දක්වා, අප විසින්ව මූලික වශ්දයන්ව සාකච්ඡා කර ඇත්දත් කැමරා ගැනයි. අදප්තක්ිත ප්රතිඵල
නිෂ්පාදනය කිරීම පිණිස ඡායාරූප ගන්වනා යාන්වරණය ගැන දැන්ව අපි සාකච්ඡා කරමු.
වැඩපත: ඡායාරූපය හා නිරාවරණය
ඡායාරූපයක් ගැනීදම් අරමුණ වන්වදන්ව යම් වස්තුවක් එය තිද න ආකාරයට ම සටහන්ව කිරීමයි. වස්තුව
දවතින්ව පරාවර්තනය වන සහ කාචය හරහා කැමරාවට ඇතුල්වන ආදලෝකය නිසි අයුරින්ව ගැලපිය යුතුයි.
දමයට “නිරාවරණය” යයි කියනු ලැදේ.
*සිදුදේ කාේය භාරය
දමය කාචයට සම් න්වධ් අංගයක් වන අතර, ආදලෝකය ගමන්ව කල හැකි විවරයක ප්රමාණය දවනස්
කිරීදමන්ව ඇතුළු වන ආදලෝක ප්රමාණය ගැලපීම සඳහා දමම අංගය තිදේ.

*ෂටේ දේගදේ කාේය භාරය
“ෂටර් දේගය” යනු, දස්යාව දහෝ පින්වූර සංදේදකය අදලෝකයට නිරාවරණය වන දේලාව පාලනය
කිරීම උදදසා කැමරාවට සම් න්වධ් කර තිද න අංගයකි.

*ISO සංදේදීතාව
දස්යා පටයට දහෝ පින්වූර සංදේදකයට ආදලෝකය දැනීදම් නිශ්්චිත ධ්ාරිතාවක් ඇති අතර, එය
“සංදේදීතාවයයි”. ISO වලට අනුව, දස්යා පටයට දහෝ සංදේදකයට අවශ්ය ආදලෝක ප්රමාණය
ඇතුළට යැීම පිණිස, සිදුරු හා ෂටර් දේගය නිසි අයුරින්ව සංදයෝජනය කිරීම අවශ්ය දේ.
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ISO සංදේදීතාවය

වැඩි
1600

අඩු
800

400

200

100

වැඩි සංදේදීතාව

50

25

අඩු සංදේදීතාව

ISO සංදේදීතාව හා සිදුදර් දසටින්ව යනාදිය අතර සහසම් න්වධ්තාවය

පහසු
දේගවත්
දළ

1600

සිදුර කුඩා කිරීම

අපහසු

ෂටේ දේගය

දසමින්

පින්ූර ගුණාත්මක භාවය

800

400

200

ඉහල සංදේදිතාවය

සියුම්

100

50

25

පහල සංදේදිතාවය

* “සිදුර” හා “ෂටේ දේගදේ” සම්බන්ධතාවය
සිදුර හා ෂටර් දේගදේ සංදයෝජනය වටහා ගන්වන.

*නාභි පරාසය = ක්දෂ්ත්රදේ ගැඹුර හා නාභි ගැඹුර
සිදුරට තවත් එක් වැදගත් භූමිකාවක් තිදේ. සිදුර දවනස් කිරීදමන්ව, “නාභිගත ප්රදේශ්ය” දවනස් කල
හැක. සිදුදර් දසටින්ව මගින්ව නාභි පරාසය විශ්ාල දහෝ කුඩා කල හැක. නාභි පරාසය හඳුන්වවනුදේ
“ක්දෂ්රදේ ගැඹුර” වශ්දයනි.
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නාභිය පිහිටන ස්ථානය

සිදුදර් දසටින්ව F2.8

F8

F22

F2.8 සමග ගත් ඡායාරූපයට සාදප්තක්ෂකව F22 සමග ගත් එක තියුණු පින්වතුරයක් දලස දපදන්ව. එදස්
වුවද, සිදුර ඕනෑවට වඩා කුඩා ීදමන්ව විදේදනදේ පිරිහීමක් ඇති කරයි.

*නිවැරදි නිරාවරණය හා නිරාවරණ හානිපූරණය
සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූප ද ාදහාමයක් නිසල වස්ූන්ව සම් න්වධ්දයන්ව වන ැවින්ව, සිදුරු අගය
පිහිටුවිය යුත්දත් ක්දෂ්රදේ ගැඹුර පදනම්ව ය. එවිට, සංදේදීතාවය අනුව අවශ්ය ආදලෝක ප්රමාණය
ෂටර් දේගය විසින්ව ගලපා දදයි. අවශ්ය ආදලෝක මට්ටම මනිනුදේ නිරාවරණ මීටරය මගිනි.
නැතදහාත්, ඇතැම් කැමරාවලට සම් න්වධ් දකාට ඇති ස්වයංක්රීය නිරාවරණ අංගය මගිනි. අවශ්ය වූ
විට, ආදලෝක ප්රමාණය වැඩි කිරීදමන්ව දහෝ අඩු කිරීදමන්ව නිරාවරණය හිතාමතාම දීප්තතිමත් කිරීදම්
දහෝ අඳුරු කිරීදම් කාර්යයන්ව ගැලපීම සඳහා “නිරාවරණ හානිපූරණය” අනුගමනය දකදර්.
දමයාකාරදයන්ව “නිවැරදි නිරාවරණය” ඉටු දවයි. ඩිජිටල් කැමරා සඳහා, නිවැරදි නිරාවරණය
තීරණය කිරීමට, සම්මතයක් වශ්දයන්ව සංඛ්යාත ප්රස්තාරය දයාදා ගැදන්ව. (*ඇමුණුම: “සංඛ්යාත
ප්රස්තාරයක් වටහා ගැනීම”)

8

ACCU
Nara

7. ආදලෝකදේ දිශ්ානතිය = ආදලෝකනය
සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූපගත කිරීදම් දී ආදලෝකනය යනු ඉතාම වැදගත් කරුණු වලින්ව එකකි.
ආදලෝකදේ දිශ්ානතිය - ආදලෝකය වස්තුවට වදින දකෝණය - යනු ඡායාරූපවල ගුණාත්මක භාවයට
තීරණාත්මක ලපෑමක් ඇති කරණ අංගයකි. ප්රකාශ්නය හා වාතාවරණයට ලපෑමක් කිරීමට “ප්රමුඛ්
ආදලෝකය” හා අඳුදර් දී දීප්තතිමත් භාවය ගලපන “උප ආදලෝකය”, වැනි ආදලෝකනයට ඉටු කිරීමට
නිශ්්චිත භූමිකා තිදේ. දමයට අතිදර්කව, පසුබිදම් දීප්තතිමත් භාවය ගැලපීමට “මුදුන්ව අදලෝකය” හා
වස්තුදේ විස්තර ප්රකාශ් කිරීම පිණිස “ප්රධ්ාන ආදලෝකය” ඇතැම් විට භාවිතා දකදර්.
තාප ප්රමාණය දහෝ වර්ණය අනුව විවිධ් වර්ගවල ආදලෝකන උපකරණ තිදේ.
වැඩපත: ආදලෝකදේ දිශ්ානතිය
* ත්රිමාන වස්ූන් දවත ප්රමුඛ ආදලෝකය එේල කරන දිසාව හා ඵලය
* දපරමුණු ආදලෝකය (ඉදිරිදේ සිට ලැදබන ආදලෝකය)

* හරස් ආදලෝකය (හරස් දිසාදවන් ලැදබන ආදලෝකය)

* පැති ආදලෝකය (ආංශික පැත්දතන් ලැදබන ආදලෝකය)

* මුදුන් ආදලෝකය (ඉහල සිට සෘජුව ලැදබන ආදලෝකය)

*පසුපස ආදලෝකය

* මැටි භාජන කැබලි හා ශිලා උපකරණ ඉහල සිට ඡායාරූපගත කිරීම
ආකෘතිය අපැහැදිලි කරන වස්තුදේ දසවණැල්ල පසුබිදමහි දර්ශ්නය ීම වැළැක්ීම පිණිස, පසුබිදමන්ව
ඉහලට ඔසවා ඇති පාරදෘෂය ීදුරු තහඩුවක් මත වස්තුව තැදේ.

* පුරාණ ග්රන්ථ වැනි තලිය වස්ු ඡායාරූපගත කිරීම
මුළු වස්තුවම ඒකාකාර දලස ආදලෝකනය කල යුතුයි. ආදලෝක ප්රභවයන්ව එකක් දහෝ දදකක් පිටපත්
ධ්ාරකදේ (copy stand) වම් හා දකුණු පස අංශ්ක 45 ක දකෝණයක් මත පිහිටිය යුතුයි.
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8. සංයුතිය
ඡායාරූප ශිල්පය යනු, වස්තුවක් දලන්ව සීමිත රාමුවකට ගැළපීදම් ක්රියාවයි. ඡායාරූපදේ දපනුම, එය
රාමුවට ගලපා ඇති ආකාරය අනුව, දවනත් වචනවලින්ව කිව දහාත් සංයුතිය අනුව, දවනස් දේ.
*ත්රත්රයිරාශී නීතිය
වස්ූන්ව පිළිදයළ කිරීම පිණිස, දමම සංයුක්ත වර්ගදේ දී, තිරස් හා සිරස් යන දදයාකාරයටම
පින්වූරය තුනට ද දනු ලැදේ.
*වස්ුව මැදින් තැදබන සංයුතිය
වස්තුව චිරදේ මැදින්ව ස්ථාන ගත දකදරන සංයුතිය. ඉහල සිට ගන්වනා ඡායාරූප යනාදිය.
*කැමරා දකෝණය
වස්තුව ඡායාරූපගත කල යුත්දත් ඉහල දහෝ පහල දකෝණයකින්ව ද, නැතදහාත් ඉදිරි
දකෝණයකින්ව ද යන්වන අනුව සංකල්පනය දවනස් දේ.
9. කාචය
කාච වර්ගීකරණය දකදරන්වදන්ව මිලි මීටර ඒකක වලිනි. දමය
“නාභිගත දුර” වශ්දයන්ව හැඳින්වදේ. නාභිගත දුර කුඩා නම්, එයින්ව
පුළුල් දකෝනයක් ඡායාරූප ගත කල හැකි (පුළුල් දකෝණ කාච)
අතර, එය විශ්ාල නම්, එය සීමිත පරාසයක් දක්වා සීග්රදයන්ව
ආදරෝහණය විය හැක (දටලිද ාදටෝ කාච).
දකෞතුකාගාර ද්රවය වැනි වස්ූන්ව සඳහා ස්වභාවික පින්වූර අරමුණු
කර ගනිමින්ව, දම් සඳහා සම්මත දහෝ දටලිද ාදටෝ කාච භාවිතා

දටලිද ාදටෝ කාචය

දකදර්. එළිමහන්ව ඡායාරූප වැනි වඩා පුළුල් ප්රදේශ්යක් ආවරණය
කිරීම සඳහා පුළුල් දකෝණ කාච භාවිතා දකදර්.
දපාදුදේ ගත් කල, පුළුල් දකෝණ කාචවල වැඩි විකෘතිතාවයක්
තිද න අතර, දටජිද ාදටෝ කාචවල එය අඩු ය.
පුළුල් දකෝන කාචය

සම්මත කාචය

දටලිද ාදටෝ කාචය

සම්මත කාචය

පුළුේ දකෝන කාචය
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