සංඛ්යාත ප්රස්තාරයක් වටහා ගැනීම
ඩිජිටල් පින්තූරයක්, 0 (අඳුරුම) සිට 255 (දීප්තිමත්ම) දක්වා පියවර 256 ක දීප්තියේ යරේණිභාවයක්
(gradation) ඉදිරිපත් කරයි. පින්තූරයේ සංඛ්යාත ප්රසේතාරයක් යනු යමම යරේණිභාවය ිරසේ අක්ෂය
වශයයන්ත හා, පින්තූරයේ එක් එක් දීප්තියේ සංඛ්යාතය සමසේතයක් වශයයන්ත යෙන සිරසේ අක්ෂයේ
යපන්තවන සේථම්භ ප්රසේතාරයකි. එය පින්තූරය අනුව යවනසේ වුවද, නිවැරදි නිරාවරණය හා විලක්ෂණය
(contrast) ඇි අවසේථාවක දී, යමම වයාප්තිය එක් යකානක සිට අයනක් යකාන දක්වා විහියේ. යමය
අංක 1 ඡායාරූපයේ යපන්තවා ඇි ආකාරයට මැද යකාටස උස කන්තදක් යමන්ත දිසේ යේ.
සැකසුම් යහෝ සංසේකරණ මෘදුකාංෙයකින්ත පින්තූරයක් ප්රියශෝධනය කල යහාත්, සංඛ්යාත ප්රසේතාරය ද ඒ
අනුව යවනසේ යේ. උදාහරණයක් වශයයන්ත, පින්තූරය අධිනිරාවරණයක් යලස යපනන පරිදි
දීප්තිමත්භාවය වැඩි කළ යහාත්, සංඛ්යාත ප්රසේතාරය අධි ආයලෝකමත් (දකුණු) පැත්තට වි, අංක 2
ඡායාරූපයේ යමන්ත වියේදන (disrupt) වයාප්තියක් යපන්තවයි. අයනක් අතට, පින්තූරය තවත් අඳුරු කළ
යහාත්, සංඛ්යාත ප්රසේතාරය අඳුරු (වම්) පැත්තට වි, අංක 3 ඡායාරූපයේ යමන්ත වියේදන වයාප්තියක්
යපන්තවයි. එම නිසා, යදපැත්යත් කුමන දිශාවට වියේදන වයාප්තියක් යපන්තූව ද, එය පින්තූරයේ අනුචිත
සැකසීමකි.
එක් යකානක සිට අයනක් යකාන දක්වා විහියදන්තයන්ත නැි සංඛ්යාත ප්රසේතාරයකින්ත ඇඟයවන්තයන්ත, 4 වන
ඡායාරූපයේ යමන්ත අඩු විලක්ෂණ, නීරස (නිද බර) පින්තූරයකි. අයනක් අතට, 5 වන ඡායාරූපයේ යමන්ත
විලක්ෂණය

ඉතා

අධික

නම්, සංඛ්යාත

ප්රසේතාරය

සාමානයයයන්ත

පහත්

වයාප්තියක්

හා

දුබල යරේණිභාවයක් යපන්තවන අතර, යකාන්ත යදයක්ම (අධි ආයලෝකමත් හා අඳුරු යකාන්ත) වියේදනයක්
යපන්තවයි.

උචිත යරේණිභාවයක්

සහිත

සංඛ්යාත ප්රසේතාරයක, අධි
ආයලෝකමත් (A) සිට අඳුරු
(B) දක්වා උසේ කන්තදක
හැඩයක් සකසේවන පුළුල්
වයාප්තියක් යපන්තවයි.

අංක 1 ඡායාරූපය. නිවැරදි නිරාවරණය හා යරේණිභාවය සහිත පින්තූරයක්. සංඛ්යාත ප්රසේතාරය ද මනාව තුලනය වී ියේ.
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අතයන්තත

අධිනිරාවරණයට

උදාහරණයකි.

සංඛ්යාත

ප්රසේතාරය අධි ආයලෝකමත්
(A) පැත්යතන්ත වියේදනය වී,
පහත් කන්තදක හැඩයයන්ත යුත්
දුබල යරේණිභාවයක්
යපන්තවයි.

අංක 2 ඡායාරූපය - අතයන්තත අධිනිරාවරණ සැකසුමකට උදාහරණයක්. සංඛ්යාත ප්රසේතාරය දකුණු පසින්ත වියේදනය
වී ඇත.

අතයන්තත
ඌණනිරාවරණයකට
උදාහරණයකි.
ප්රසේතාරය

සංඛ්යාත
අඳුරු

(B)

පැත්යතන්ත වියේදනය වී ඇි
අතර,

පහත්

හැඩයයන්ත

කන්තදක
යුත්

දුබල යරේණිභාවයක්
යපන්තවයි.

3 වන ඡායාරූපය. අතයන්තත ඌණනිරාවරණ සකසනයකට උදාහරණයකි. සංඛ්යාත ප්රසේතාරය වම් පසින්ත වියේදනය
වී ඇත.
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අඩු

විලක්ෂණයේ

උදාහරණයකි.

සංඛ්යාත

ප්රසේතාරය අධි ආයලෝක (A)
යහෝ අඳුරු (B) යකළවරවල්
දක්වා වයාප්තත යනාවී, නීරස
පින්තූරයක් ලබා යේ.

4 වන ඡායාරූපය. අඩු විලක්ෂණ පින්තූරයකට උදාහරණයකි. සංඛ්යාත ප්රසේතාරය එක් යකළවරක සිට අයනක්
යකළවර දක්වා වයාප්තත වී යනාමැත.

ඉහළ

විලක්ෂණයකට

උදාහරණයකි. අධි ආයලෝක
(A) හා අඳුරු
යදයකන්තම
ප්රසේතාරය

(B) පැි
සංඛ්යාත

වියේදනය

වී,

පහත් කන්තදක හැඩයයන්ත
යුත්

දුබල යරේණිභාවයක්

යපන්තවයි.

5 වන ඡායාරූපය. ඉහළ විලක්ෂණ පින්තූරයකට උදාහරණයකි. සංඛ්යාත ප්රසේතාරය වියේදනය වී
දුර්වල යරේණිභාවයක් යපන්තවයි.
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