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වැදගත් වාස්තු විදයාත්මක ස්තමාරක/ගගාඩනැගිලි හා ස්ම්ප්රදායික ගගාඩනැගිලි ස්මූහ 

ඡායාරූපගත කිරීම 

－ වැදගත් වාස්තු විදයාත්මක ස්තමාරක/ගගාඩනැගිලි ඡායාරූපගත කිරීගම්ප් භූමිකාව 

ඡොයොරූප ගත නෙනෙ  වස්තුව නගොඩ ැගිලි වුවද, න ොවුවද, ස්ංස්තෙෘතිෙ නේපළ වල ඡොයොරූප ගත යුත්නත් දැ ට 

තිනබ  න ොඳම ඡොයොරූප ක්රමය නයොදො නග  ය. තවද, ඒවො ගබඩො ෙල යුත්නත්, අර්ධ නිතය (චිෙොත්) ෙොලයක් ඒවො 

දිෙොපත් වීම න ෝ වි ොශ වී යොම වැළැක්නව  ආෙොෙයට ය. එනමන්ම, ස්ංස්තෙෘතිෙ නේපළ වල වොර්තොවන් (නේඛ ) 

මු පෙම්පෙොනේ නපොදු ය පත උනදස්ො භොවිතො ෙල යුත්නත් ය. නස්තයො පට ගබඩො කිරීම පිණිස් ඒවො තැබිය යුත්නත් 

නිසි උෂතණත්වයක්  ො ආර්රතොවයක් පවත්වො ගත  ැකි තත්වයක් යටනත් ය. අන ත් අතට, අවශය විට, ඩිජිටේ 

දත්ත ඒ ඒ ෙොලයට ගැළනප  නගොනු න ෝමැට් (file format) වලට පරිවර්ත ය ෙල යුු ය. 

－ වැළලී ඇති ස්ංස්තකෘතික ගේපළ (පුරාවිදයාව) ඡායාරූප ගත කිරීගම්ප් ගවනස් 

භූමිෙොව  ො වැදගත්ෙම එෙම වුවද, ප ත දැක්නව  පරිදි මූලිෙ ස්තථොවෙනේ  ො ඡොයොරූප ක්රමනේදනේ යම් 

නව ස්තෙම් තිනේ: 

1. නබොන ෝ අවස්තථොවල දී, නගොඩ ැගිලි නස්තයො රූගත කිරීමට අවශය නෙෝණය කුඩො බැවින්, වස්තුවල  ැඩය 

නබොන ෝ විට ගැලනප  නලස් ස්ෙස්ත කිරීම අවශය නේ. ෙොච නෙොටස් (ඉදිරි තැටිය) ඉ ලට එස්නව  ෙැමෙො 

චල  ක්රමය උපනයෝගී ෙෙ, විශොල ආෙෘතිනේ ෙැමෙොවලින් පර්යොනලෝෙය (perspective - ඈත නේ කුඩොවට 

නපනීම) නිවැෙදි ෙල  ැෙ. මිමී 35 ෙැමෙො ගත් ෙල, එ ො නම ො ෙල  ැකි ෙොචය නයොදො ගනිමින් එස්වීනම් 

ෙොර්යය සිදු ෙල  ැෙ.  

 

2. ඡොයොරූප ගන් ො ෙොලය (ස්ෘුව), ෙොලගුණය, දවනස්ත නේලොව තීෙණය කිරීම. විනශතෂනයන්ම, නගොඩ ැගිලි 

වූ නේ පිට පැත්ත ඡොයොරූප ගත කිරීනම් දී. 

 

3. අලුත්වැඩියො ෙෙ ප්රතිෂතඨොප ය ෙල යුු නගොඩ ැගිලි/ස්තමොෙෙ ස්ම්බන්ධනයන්, නපෙ  ො පසු ඡොයොරූප සුදො ම් 

කිරීම නබොන ෝ විට අවශය නේ. නම් ස්ඳ ො, ප්රතිෂතඨොප නයන් පසු නගොඩ ැගිේල නපන   ආෙොෙය පිළිබඳ ව 

ඔබට පැ ැදිලි දර්ශ යක් තිබිය යුු අතෙ, නව ස් බැලීම ස්ඳ ො නපෙ  ො පසු ඡොයොරූප ගැනීනම් නෙෝණ, 

ප්රතිෂතඨොප  ෙොර්යයන්ට ප්රථම ව තීෙණය ෙල යුු ය. 

 

4. ජොතිෙ වශනයන්  ම් ෙෙ තිනබ  ස්ංස්තෙෘතිෙ නේපළවලට අදොළ වයොපෘති ස්ඳ ො, නෙොනලෝටයිප් (collotype) 

මුද්රිත වොර්තොවක් අවශය ව  අතෙ, එවැනි මුරණ වල ලක්ෂණයක් ව  තො   ැඩැති නමොන ෝනක්රෝම් අනු නස්තයො 

පට (negative films) ස්ෙස්ත කිරීම අවශය නේ. නමම ක්රියොවලියට ප්රමොණවත් පළපුරුේදක් අවශය නේ. 

 

5. වස්තුවල පිට පැත්ත ඡොයොරූප ගත කිරීම පිණිස් හිරු එලිය ප්රධො  අනලෝෙ ප්රභවය වුවද, සියලුම අවස්තථො වල දී ම 

පොන ත තවමත් අතිනර්ෙ  තලෑෂත එෙක් භොවිතො නෙනර්. 
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－ ක්රම ශිල්ප        

1. ෆිල්-ඉන්-ෆතලෑෂත (Fill-in Flash) ක්රමය 

ෆිේ-ඉන්- තලෑෂත යනු හිරු එලිය  ො ෙෘතීම ආනලෝෙය ( තලෑෂත එෙ) එෙවිට ලබො නද  (ස්මෙොලිෙ) ඡොයොරූප 

ශිේපයකි. හිරු එලිය ප්රධො  ආනලෝෙ ප්රභවය වශනයන් නයොදො ගැනන්; ඒ අතෙ, අඳුරු  ො අපැ ැදිලි නෙොටස්ත 

දීප්තිමත් කිරීම පිණිස් පිෙවුම් ආනලෝෙයක් වශනයන්  තලෑෂත එනක් ආනලෝෙය නයොදො ගැනන්.  තලෑෂත එනක් 

ආනලෝෙය ක්ෂණිෙ ආනලෝෙයක් බැවින්, ෂටර් නේගය කුමක් වුවත්, අධිනිෙොවෙණය/ඌණනිෙොවෙණය තීෙණය 

නවන්නන් සිදුරු ප්රොචීෙනේ ප්රමොණය මත පමණි. (න ෝෙේ-ප්නේන් focal-plane ෂටර් ගතන ොත්, ස්මෙොලිෙ ෙෙණ 

ලද ප්රනේශනේ ෂටර් නේගය ෙැමෙො වර්ගය මත ෙඳො පවතී). අන ත් අතට, හිරු එලිය අඛණ්ඩ එලියක් බැවින්, ෂටර් 

නේගයට පවො ආනලෝෙය  ො අඳුරු ප්රනේශ ගැලපිය  ැෙ. ෆිේ-ඉන්- තලෑෂත ක්රම ශිේපය නමම ගති ලක්ෂණය භොවිතො 

ෙෙයි.  

පලමුනවන්ම, සිදුෙ ස්ෙස්න් . ඉන් පසු, සිදුෙට නයෝගය ව   තලෑෂත එනක් ආනලෝෙ තීව්රතොව තීෙණය ෙෙන් . ඉන් 

පසු, ආනලෝෙ තීව්රතොවට ගැළනප  පරිදි ෂටර් නේගය තීෙණය ෙෙන් . 

2.පර්යාගලෝකය නිවැරදි කිරීම (කැමරා චලනය) 

නබොන ෝ අවස්තථොවලදී, ඉදිරි තැටිය (ෙොච තලය) එස්වීම පිණිස් ෙැමෙො චල  ක්රමය භොවිතො නෙනර්.  

පසු තලය ( ොභිගත කිරීනම්-තිෙ තලය) ස්ම ෙ ඡොයොරූපමය දර්ශ  ස්ඳ ො, ඡොයොරූපය ගන් ො නෙෝණය අනුව සුළු 

වශනයන් එ ො නම ො නව ස්ත නෙනර්. 

3.කගෂතත්රගේ ගැඹුර 

වස්තුනේ නෙොටස්ක් නපන   නලස්  ොභිගත ෙල විට,  ොභිගත නෙොටස් පමණක් තියුණු  ො පැ ැදිලි වුව ද, ඉදිරි 

 ො පසුපස් නෙොටස්ත  ොභිගත න ොවී අපැ ැදිලිව නපනන්. එනස්ත වුවද, ඔබ විසින් ක්රමනයන් සිදුරු ප්රොචීෙය වැසුව 

න ොත්, ඉදිරි  ො පසුපස් නෙොටස්තද මිනිස්ත ඇස්ට ප සුනවන්  ඳු ොගත  ැකි පරිදි, දෘෂයමො  නේක්ෂොවලිය 

(spectrum) ුල වඩො තීව්ර නේ. ක්නෂතත්රනේ ගැඹුෙ යනුනවන් අද ස්ත ෙෙනුනේ තියුණු  ො පැ ැදිලි ව  

නමම  නේක්ෂොවලියයි.  

ක්නෂතත්රනේ ගැඹුෙ, වස්තුවට තිනබ  දුෙ මත න ෝ, එෙම සිදුරු අගය වුව ද භොවිතො නෙනෙ  ෙොචනේ  ොභිගත දුෙ 

මත ෙඳො පවතී.  

 

ෆිල්-ඉන්-ෆතලෑෂත (Fill-in Flash) රාගයෝගිකව 

 

අංෙ 1 ඡොයොරූපය වනුනේ, ස්ම්ප්රදොයිෙ ජපන්  ගෙ දර්ශ  වල නිතෙම දැකිය  ැකි, ෙපෙොරු බිත්තිවල ෙළු ගෙොදි 

ජනන්ල ස්හිත  ොගරිෙ නිවොස් ඇති වීදියෙ පින්ූෙයකි. නමම ඡොයොරූපය නග  ඇත්නත් පැ ැදිලි දි ෙ ඩිජිටේ 

තනි ෙොච ප්රතයොවර්තිත ෙැමෙොවක් මගින් ස්තවයංක්රීය නමෝඩ් එනෙනි (අන්දනමනි).  

 

නමම අවස්තථොනේ දී, අ නස්ත  ො මොර්ගනේ සුදු පොට  ො ගෙොදි ජනන්ල  ො ලී වැටවල ෙළු පොට අතෙ ස්ොමො ය 

නිෙොවෙණය ගණ ය ෙෙමින් වර්ණය නිනයෝජ ය කිරීමට ඩිජිටේ ෙැමෙොව උත්ස්ො  ෙල ද, මොර්ගය, අ ස්  ො 

විදිනේ පිටුපස් අේව නපන නුනේ ඉතො දීප්තිමත්ව ව  අතෙ, අඳුරු පොට ගෙොදි  ො අගුව අධිෙ අඳුරු නලස් 
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නිනයෝජ ය නේ. නිවොස් ස්ම්බන්ධ දෘෂයමය නතොෙුරු අවශය වී ඇති නිස්ො, ෂටර් නේගය එක් පියවෙක් නස්මින් 

ක්රියො ෙෙවන් . (සිදුරු ප්රොචීෙය විවෘත කිරීනමන් අඳුරු ඡොයොරූපයෙ දීප්තිමත් භොවය වැඩිෙල  ැකි මුත්, එය 

ක්නෂතත්රනේ ගැඹුෙට බලපො  බැවින්, ෂටර් නේගය මගින් දීප්තිමත් භොවය ගැලපීම නයෝගය නේ.)  

        

එහි ප්රතිපලයක් වශනයන්, 2 ව  ඡොයොරූපනේ ගෙොදි නෙොටස්ත වඩො පැ ැදිලිව නපන්නුම් ෙල ද, මොර්ගය  ො වීදිනේ 

පසුපස් තවමත් අධිෙ නලස් දීප්තිමත්  ො සුදු පොට නේ. 

 

3 ව  ඡොයොරූපනේ දීප්තිමත් භොවය, පර්නේෂණයක් වශනයන් තවත් එක් පියවෙකින් වැඩි ෙෙ  ලදී. නලළසිළු 

ස්ංසිේධියක් (flare phenomenon) ඇතිවී මොර්ගය  ො අ ස් අතෙ මොයිම මැකී ගිනේ ය.  

 

ස්තවයංක්රීය නමෝඩ් එනෙන් වළොකුළු ස්හිත දි යෙ දී 4 ව  ඡොයොරූපය ලබො ගන් ො ලදී. පැ ැදිලි දි යෙ දී ලබො ගත් 

ඡොයොරූපයට ස්ොනප්ක්ෂෙව, ෙළු  ො සුදු ප්රමොණ වඩො පටු වී ය පත් වුවද, අගුව යට ප්රනේශය තවමත් අඳුරු ය. 5 ව  

ඡොයොරූපනේ දී, දීප්තිමත් භොවය තවත් එක් පියවෙකින් වැඩි ෙෙ  ලදී. එය තෙමෙ දියුණුවක් වුවද, ඉ ල මොලනේ 

ව ලනේ උළු මත නලළසිළුවක් ඇති විය. ඒ අනුව, සිදුරු ප්රොචීෙය යොන්තමින් වැසූ අතෙ,  තලෑෂත එෙ ඉදිරි පසින් 

භොවිතො ෙෙ  ලදී. අවස්ො  වශනයන්, 6 ව  ඡොයොරූපය නිර්මොණය වූ අතෙ, එහි දී වීදිනේ පසුපස් නලළසිළුවක් 

න ොමැති අතෙ, ගෙොදි ද පැ ැදිලිව නිරීක්ෂණය නේ. 

 

 

(1 ව  ඡොයොරූපය) 
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(2 ව  ඡොයොරූපය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 ව  ඡොයොරූපය) 
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(4 ව  ඡොයොරූපය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 ව  ඡොයොරූපය) 



6 
 

 

(6 ව  ඡොයොරූපය) 


