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Hiện tại chưa có nhiều tài liệu hoặc bất cứ tiêu chuẩn nào công bố việc quy đổi qua
lại giữa hai thông số TVL & Pixel trong lĩnh vực giám sát hình ảnh. TVL và Pixel phải
được hiểu đúng như thế nào trong độ phân giải hình ảnh? Bài viết sẽ giúp người đọc
có cái nhìn tổng quan về TVL & Pixel cũng như cách chuyển đổi qua lại giữa chúng.

  

  Độ phân giải hình ảnh là gì?
  

Độ phân giải là “Độ sắc nét chung của hình ảnh”, hay số lượng các thành tố trong
một hình ảnh có thể phân biệt trên một màn hình hiển thị cho trước. Độ phân giải
được tính bằng số dòng quét ngang (độ phân giải dọc) và số dòng quét dọc (độ
phân giải ngang) trên màn hình.

  Phân biệt độ phân giải dọc và ngang
  

1.  Độ phân giải dọc

  

Độ phân giải dọc là số lượng các hàng, điểm hoặc dòng quét từ trái sang phải trên
một màn hình hiển thị hình ảnh. Trong hệ thống giám sát hình ảnh analog, độ phân
giải dọc tối đa vào khoảng 350 dòng quét. Còn trong hệ thống giám sát hình ảnh kỹ
thuật số, độ phân giải dọc tối đa là số lượng các điểm ảnh dọc trên màn hình hiển
thị (tùy theo chất lượng màn hình).

  

2.  Độ phân giải ngang
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Trái ngược với độ phân giải dọc, độ phân giải ngang là số lượng các hàng, điểm
hoặc dòng quét từ trên xuống dưới trên màn hình hiển thị hình ảnh. Nếu trên
camera chỉ đề cập duy nhất một thông số kỹ thuật về độ phân giải, đó chính là độ
phân giải ngang. TVLine và Pixel - Độ phân giải hình ảnh của hầu hết hệ thống giám
sát hiện nay

  

1.  TVLine

  

TVLine (TVL) được định nghĩa là số lượng tối đa các dòng quét dọc (sáng và tối) xen
kẽ nhau theo chiều cao của hình ảnh. Ví dụ, một ảnh có độ phân giải 400 TVL sẽ có
200 dòng quét dọc sáng và 200 dòng quét dọc tối phân biệt có thể đếm được dọc
theo chiều cao của hình ảnh.

  

  

NTSC và PAL là hai hệ mã màu sử dụng trong hệ thống truyền hình analog, có tác
động đáng kể đến chất lượng hình ảnh được hiển thị.

  

Được sử dụng rộng rãi tại Bắc Mỹ, Nhật Bản, hệ NTSC có tốc độ 30 khung hình/giây,
tương ứng với tỉ lệ khung hình 720 x 480. Hệ PAL được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu
và hầu hết các nước Châu Á - Thái Bình Dương, có tốc độ 25 khung/hình giây, tỉ lệ
khung hình 720 x 576.

  

Một điểm cần lưu ý là hệ PAL có 625 dòng quét, còn NTSC chỉ có 525 dòng quét,
nên hệ PAL sẽ cho hình ảnh rõ nét hơn hệ NTSC. Tuy nhiên, với tốc độ 30 khung
hình/giây, hệ NTSC lại cung cấp hình ảnh mượt mà hơn hệ PAL (tốc độ 25 khung
hình/giây). Do đó, khi thực hiện chuyển đổi khung hình từ hệ PAL sang hệ NTSC,
hình ảnh sẽ có hiện tượng bị giật (thiếu mất 5 khung hình); ngược lại, khi chuyển
khung hình từ hệ NTSC sang PAL, hình ảnh sẽ thiếu sắc nét hơn.
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Cách kiểm tra chỉ số TVL của một camera 

  

Để kiểm tra chỉ số TVL của một camera, cần có hai yếu tố: Bảng in độ phân giải TVL
(ISO 12233) và phần mềm kiểm tra.

  

Đầu tiên, bố cục khung hình sao cho camera bắt trọn được cả hai mép trên và dưới
của bản in; điều chỉnh ống kính để lấy hình ảnh rõ nét nhất có thể; tiến hành chụp
và chuyển hình ảnh sang máy tính. Sau đó, sử dụng phần mềm kiểm tra để phân
tích và đưa ra chỉ số TVL.

  

Cụ thể, bản in có hai khu vực (5 dòng và 9 dòng) cho phép đo độ phân giải ngang
của hình ảnh (được đóng khung vàng và cam như trong hình bên dưới). Để đo độ
phân giải cho camera IP, thực hiện cắt hình và giữ lại khu vực 9 dòng này. Phần
mềm sẽ thực hiện phân tích hình ảnh và đưa ra chỉ số TVL chính xác của camera.

  

  

2. Pixel

  

Điểm ảnh (Pixel) là phần tử nhỏ nhất của một hình ảnh kỹ thuật số. Mỗi Pixel chứa
một loạt các con số nhằm mô tả màu sắc hoặc cường độ (sáng, tối). Độ chính xác
mà một Pixel có thể định rõ màu sắc được gọi là bit hoặc độ sâu của màu sắc. Hãy
thử phóng to hình ảnh bất kỳ, rất dễ thấy hình ảnh sẽ thay đổi từ rõ nét thành một
cụm những khối màu lập phương, mỗi khối lập phương là một điểm ảnh đơn lẻ.
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  Một megapixel (MP) bằng một triệu pixel. Megapixel không chỉ là đại lượng biểudiễn cho số phần tử cảm biến hình ảnh trong một camera, mà còn là thước đo cụthể của độ phân giải kỹ thuật số, đại diện cho số phần tử hiển thị hay khả năng hiểnthị trên một màn hình kỹ thuật số.  Ví dụ: Nếu tín hiệu đầu ra của camera là 1280 x 1024 Pixel, đồng nghĩa camera ghihình với độ phân giải  1280 x 1024 = 1.310.720 Pixel = 1.3 MP.  Chưa có nhiều tài liệu hoặc bất cứ tiêu chuẩn nào công bố việc quy đổi qua lại giữahai thông số TVL & Pixel. Tỉ lệ quy đổi thường được sử dụng hiện nay là: 1 Pixel =0.75 TVL. Ví dụ với độ phân giải 640 Pixel được quy đổi: 640 x 0.75 = 480 TVL. Bảngquy đổi bên dưới là một vài thông số chất lượng hình ảnh quen thuộc trong lĩnh vựcgiám sát hình ảnh.    Kết Luận  Dù các hãng sản xuất camera không ngừng nâng cao thông số TVL và Pixel, nhưngđiều đó không đồng nghĩa chất lượng hình ảnh cũng nâng cao tương ứng. Vì chấtlượng hình ảnh hiển thị là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố như ống kính, cảmbiến hình ảnh, bộ xử lý tín hiệu hình ảnh cùng tất cả các thành phần hỗ trợ khác.    Trương Hoàng Quí  Theo HKVStar
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