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Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu đề xuất thuật toán khớp tự động cặp ảnh chụp từ máy bay dựa trên cơ sở kết
hợp khớp theo vùng mức xám và khớp theo đặc trưng. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đã phân
tích, đánh giá các phương pháp khớp ảnh theo vùng và theo đặc trưng. Từ đó đề xuất thuật toán
mới với một số cải tiến nhằm nâng cao tính ổn định trong khớp ảnh hàng không. Độ tin cậy của
thuật toán đề xuất được kiểm nghiệm trên dữ liệu ảnh chụp từ máy các ảnh RC20, RC30, Ultracam
trên máy bay có người lái và máy ảnh Canon EOS D30 SLR gắn trên máy bay không người lái
MD4-1000.

This paper proposes algorithm automatically matched pairs of aerial images based on the
association of the intensity-based matching and the feature-based matching techniques. Since then
propose a new algorithm with several improvements to enhance stability in matching aerial images.
The reliability of the proposed algorithm is tested on the images which are snapshoted from cameras:
RC20, RC30, Ultracam on manned aircraft and Canon EOS D30 SLR cameras mounted on unmanned
aircraft MD4-1000.

Từ khóa

Aerial image matching,Correlation-based algorithms,Feature-based algorithms,Stereo matching.

1. Giới thiệu

Một vấn đề nền tảng trong hệ thống đo ảnh địa hình là khôi phục dữ liệu 3D từ cặp ảnh
lập thể chụp từ máy bay. Một số công đoạn xử lý có ảnh hưởng trực tiếp tới độ chính xác
kết quả dữ liệu 3D đầu ra như: Định hướng tương đối, định hướng tuyệt đối, tam giác hóa
không gian, tạo trực ảnh và mô hình số địa hình [1]. Các phương pháp xử lý bán tự động
tiêu tốn nhiều thời gian và đòi hỏi các chuyên gia có chuyên môn đo ảnh. Để giải quyết vấn
đề này các công việc thủ công của con người trong quy trình đo ảnh số dần được thay thế
bằng các phương pháp tự động hóa. Nghiên cứu này mô tả một phần công đoạn xử lý số trên
trạm ảnh số.

Thị giác con người có khả năng tìm kiếm các điểm hay các đối tượng liên hợp trong vùng
chồng phủ trên cặp ảnh lập thể. Các cặp điểm liên hợp này là dữ liệu đầu vào cho công đoạn
định hướng tương đối mô hình [1]. Quá trình tìm ra các cặp điểm liên hợp này có thể tự
động hóa bằng kỹ thuật khớp ảnh tự động [2].

(1) Học viện Kỹ thuật Quân sự
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Các thuật toán khớp tự động cặp ảnh đều dựa trên một trong hai cách tiếp cận cơ bản:
Khớp ảnh theo vùng giá trị mức xám hoặc khớp ảnh theo đặc trưng [3-6]. Các nghiên cứu
đã chỉ ra rằng không có thuật toán trích chọn đặc trưng, hay khớp ảnh nào tối ưu trong mọi
trường hợp. Trên các trạm đo ảnh số địa hình các thuật toán khớp theo vùng mức xám được
áp dụng để nhận dạng và khớp các mấu chuẩn, khớp lập thể [7-8].

1.1. Khớp ảnh theo vùng giá trị mức xám.

Các thuật toán khớp ảnh theo cách tiếp cận này thường tuân theo mô hình trong Hình 1
theo các bước chính sau:

Bước 1: Chọn chủ định hoặc ngẫu nhiên một mẫu ảnh trên ảnh trái.

Bước 2: Trên cơ sở về quan hệ hình học giữa hai ảnh cửa sổ tìm kiếm ứng cử viên mẫu
ảnh cùng tên trên ảnh phải được xác định.

Hình 1. Mô hình thuật toán khớp ảnh theo vùng giá trị mức xám

Bước 3: Với mỗi điểm ảnh thuộc cửa sổ tìm kiếm trên ảnh phải, một mẫu ảnh có kích
thước như mẫu ảnh trên ảnh trái được trích ra, độ giống nhau giữa hai mẫu ảnh này được
ước lượng, từ đó một mẫu giống nhất được chọn ra.

Bước 4: Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho tới khi tìm được đủ số lượng mẫu ảnh khớp. Sau
đó các cặp mẫu khớp được dùng để tính toán các tham số mô hình tương đối của cặp ảnh.
Theo cách tiếp cận này các mẫu ảnh thường có hình vuông hoặc chữ nhật [11], kích thước
mẫu chọn theo phương pháp thử và kiểm tra và thường phụ thuộc vào đặc thù cấu trúc bề
mặt vùng phủ ảnh.
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Để so sánh độ khớp nhau giữa mẫu ảnh chọn trên ảnh trái với mẫu ảnh ứng viên trong cửa
sổ tìm kiếm trên ảnh phải (Hình 2) thường áp dụng hai phương pháp: Đối sánh tương quan
chéo chuẩn hóa (NCC – Normalized cross correlation) [9] và đối sánh bình phương nhỏ nhất
[10]. Hệ số đối sánh tương quan chuẩn hóa được sử dụng khá phổ biến trong xử lý tín hiệu
số và xử lý ảnh khi cần so sánh sự giống nhau của hai biến đa trị. Với trường hợp đối sánh
hai mẫu ảnh thường áp dụng công thức sau:

Hình 2. Minh họa phương pháp khớp theo vùng giá trị mức xám

Rxy =

∑
(Xij −X)(Yij − Y )√∑

(Xij −X)
2∑

(Yij − Y )
2

(1)

+) i=1÷w; j=1÷h

+) w: Độ rộng của mẫu; h: Độ cao của mẫu

+)X:Giá trị mức xám trung bình của mẫu X.

+)Y :Giá trị mức xám trung bình của mẫu Y.

Mẫu nào thuộc cửa sổ tìm kiếm cho hệ số tương quan lớn nhất và vượt ngưỡng sẽ được
chọn là mẫu khớp, phục vụ cho bước tính toán các tham số mô hình trong bước 4.

Phương pháp khớp mẫu theo nguyên lý số bình phương nhỏ nhất (Least Squares Image
Matching) dựa vào độ chênh mức xám của hình ảnh để xác đinh vị trí mẫu khớp. Giả thiết
mức xám của ảnh chỉ có sai số ngẫu nhiên mà không tồn tại sai số hệ thống (các tín hiệu
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tạp nhiễu) thì vector độ lệch giá trị mức xám hai mẫu ảnh được tính theo công thức:

v = X(i, j)− Y (i, j) (2)

X – vector mức xám mẫu ảnh trái

Y – vector mức xám mẫu ảnh phải

Ý tưởng cơ bản của khớp mẫu theo phương pháp bình phương nhỏ nhất là đưa vào mẫu
ảnh phải Y một số tham số biến dạng hình học, biến đổi nó về một mẫu mới Y ′ . Sau đó sử
dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất để xác định tổng bình phương độ lệch mức xám
4i,j . Vị trí mẫu ảnh khớp tương ứng với mẫu có trị 4i,j nhỏ nhất:

4i,j =
∑

v
′T
v

′
(3)

Trong đó: v′
= X(i, j)− Y

′
(i, j)

1.2. Khớp ảnh theo đặc trưng.

Các đặc trưng trên ảnh được định nghĩa là những tính chất nổi bật [11], có sự biến thiên
mạnh về mức xám trên ảnh. Sau khi được dò tách khỏi ảnh các đặc trưng này tồn tại dưới
ba dạng: Điểm, đường, vùng. Trong đó đặc trưng điểm được dùng phổ biến trong khớp ảnh
do điểm có có tọa độ chính xác nhất.

Các thuật toán dựa theo cách tiếp cận này thường gồm các bước chính sau:

Bước 1: Trích chọn hai tập đặc trưng điểm trên hai ảnh.

Bước 2: Khớp hai tập đặc trưng bằng sự kết hợp của thuật toán đồng thuận mẫu ngẫu
nhiên với mô hình liên kết hình học giữa hai ảnh.

Trong bước 1 các đặc trưng điểm được trích chọn bằng các toán tử có độ bất biến cao với
các phép quay, dịch và tỷ lệ như Haris, Forsner, Sift..[12]. Ở bước 2 phương pháp lấy mẫu
đồng thuận ngẫu nhiên [13] (Random sample concensus – RANSAC) kết hợp với một mô
hình liên kết không gian được sử dụng để chọn ra một tập con các cặp mẫu liên kết hai ảnh
đồng thời mô hình liên kết này cho ra số cặp mẫu đồng thuận cao nhất.

1.3. Đánh giá độ ổn định của các phương pháp khớp ảnh.

Phương pháp khớp ảnh theo vùng giá trị mức xám thường chỉ phát huy hiệu quả khi dùng
độc lập trong các trường hợp ít biến dạng về bức xạ và biến dạng hình học giữa ảnh trái và
ảnh phải. Toán tử đối sánh tương quan chéo thường cho kết quả không ổn định với các biến
dạng này. Trong nhiều trường hợp mặc dù hệ số tương quan giữa hai mẫu cao nhưng trên
ảnh hai mẫu đó không phải là hai mẫu liên hiệp do nhiễu biến dạng bức xạ hoặc kết cấu
đồng dạng lặp lại của bề mặt (Hình 3).

Trong thực tế sản xuất phương pháp này được áp dụng trong đo ảnh bán tự động khi kỹ
thuật viên có thể can thiệp và hiệu chỉnh thủ công vị trí mẫu ảnh khớp trên ảnh phải. Khớp
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Hình 3. Minh họa sai số do vùng bề mặt đồng nhất

theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thường áp dụng khi vị trí mẫu khớp đã được xác
định gần đúng. Khớp bình phương làm chính xác hóa vị trí mẫu khớp với độ chính xác nhỏ
hơn 1 điểm ảnh. Một nhược điểm của phương pháp này là thời gian tính toán cao. Nếu vị trí
khởi tạo xa với vị trí mẫu ảnh khớp phương pháp bình phương sẽ không tìm được mẫu khớp
(Hình 4).

Hình 4. Minh họa trường hợp không tìm được mẫu khớp

Phương pháp khớp theo đặc trưng điểm cho kết quả khớp ổn định hơn so với khớp theo
vùng mức xám. Ngược lại thời gian khớp cao hơn do số vòng lặp trong các bước trích chọn
đặc trưng và khớp đồng thuận ngẫu nhiên được thực hiện trên toàn cặp ảnh.

2. Xây dựng thuật toán khớp tự động cặp ảnh chụp từ máy bay với độ ổn
định khớp cao.

2.1. Xây dựng mô hình thuật toán.

Các cặp ảnh hàng không có một số đặc thù khác biệt so với cặp ảnh số chụp trên mặt đất
như: Tâm chụp ảnh cách xa nhau, độ cao bay chụp lớn, góc chiếu sáng mặt trời giữa các tấm
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ảnh khác nhau, chênh cao địa hình lớn ở các vùng đồi núi, đối tượng nhân tạo có chiều cao
lớn là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện bóng địa hình, sự che khuất và khác biệt về bức
xạ giữa các tấm ảnh. Vì vậy cần có phương pháp khớp ảnh tự động có tính ổn định, loại bỏ
được các yếu tố ảnh hưởng nói trên.

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xây dựng thuật toán khớp ảnh tự động có tính ổn
định cao đối với cặp ảnh hàng không. Ưu nhược điểm của các phương pháp khớp theo vùng
giá trị mức xám cũng như khớp theo đặc trưng cần được tính đến. Các tham số hệ thống bay
chụp cần được đưa vào trong tính toán tối ưu thuật toán khớp: Độ cao bay chụp, mức chênh
cao địa hình trung bình khu vực bay chụp, độ phủ chồng hai ảnh.

Nhóm tác giả lựa chọn giải pháp lồng ghép khớp theo vùng giá trị mức xám trong khớp
theo đặc trưng như trong sơ đồ thuật toán Hình 5. Các bước của thuật toán đều được tối ưu
để đảm bảo rằng không có cặp đặc trưng nào bị khớp sai.

Hình 5. Mô hình thuật toán đề xuất

2.2. Phân tích mô hình thuật toán đề xuất.

Thuật toán đề xuất gồm ba bước chính: Trích chọn đặc trưng, khớp sơ bộ theo vùng giá
trị mức xám và đồng thuận mẫu ngẫu nhiên. Đây là thuật toán khớp theo đặc trưng có lồng
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ghép bước khớp sơ bộ theo vùng giá trị mức xám để giảm thời gian và tài nguyên tính toán
đồng thời nâng cao tính ổn định của toàn bộ quy trình khớp.

Bước 1: Trích chọn tự động hai tập đặc trưng góc trên hai ảnh.

Khi chụp hệ thống chụp ảnh trên máy bay có các góc xoay nhỏ từ 0-3 độ vì vậy các biến
dạng hình học và khác biệt độ sáng của các đối tượng trên ảnh tạo ra chủ yếu do sự kết hợp
của 3 yếu tố: Khác biệt về vị trí tâm chụp, góc chiếu sáng mặt trời, chênh cao địa hình. Các
ảnh trong một khu vực chụp có cùng tỷ lệ. Do đó cần sử dụng toán tử dò đặc trưng có các
đặc điểm: Bất biến với phép quay, phép dịch và có sự ổn định khi thay đổi cường độ sáng
của ảnh. Nghiên cứu [14] đã đưa các ra bảng so sánh chỉ ra rằng toán tử Forsner phù hợp
với yêu cầu đặt ra.

Toán tử dò góc Forsner gồm hai bước chính:

+ Tính hệ số phản hồi góc tại mỗi điểm ảnh và so sánh với ngưỡng.

+ Tính cực trị cục bộ để lấy ra các góc nổi bật trong phạm vi lân cận.

Bán kính cực trị cục bộ trong toán tử Forsner được xác định theo kinh nghiệm và theo
từng bài toán cụ thể. Trong bài toán khớp ảnh chụp từ máy bay cần loại bỏ ảnh hưởng của
chênh cao địa hình, vì vậy tham số độ dịch 4r

′ (Hình 6) gây ra bởi chênh cao địa hình được
chọn làm bán kính cực trị cục bộ.

Hình 6. Minh họa độ dịch do chênh cao địa hình

Bước 2: Khớp sơ bộ theo vùng giá trị mức xám.

Về mặt lý thuyết mỗi đặc trưng góc trên ảnh trái sẽ có một đặc trưng tương ứng trên ảnh
phải nếu nó nằm trong vùng phủ chồng của hai ảnh. Tuy nhiên trên thực tế các bức ảnh chịu
nhiều thay đổi về bức xạ cùng với các yếu tố bóng, che khuất do địa hình. Do đó xác suất
không tồn tại các đặc trưng góc tương ứng trên ảnh phải là không nhỏ. Bước khớp sơ bộ này
loại bỏ phần lớn các đặc trưng khuyết cặp.
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Theo Hình 7: Giả sử các yếu tố của hệ thống bay chụp nhận các giá trị: Độ cao bay chụp
- H, độ cao trung bình chênh cao địa hình khu vực bay chụp – h, kích thước ma trận CCD
của máy chụp ảnh là – cdx, cdy điểm ảnh, độ phủ phương bay dọc – p, độ phủ phương bay
ngang –q, (p, q nhận giá trị từ 0-1).

Khi đó về mặt lý thuyết đặc trưng góc với toạ độ (i,j) trên ảnh trái sẽ có đặc trưng tương
ứng cùng tên trên ảnh phải nằm trong cửa sổ tìm kiếm W. Tọa độ cửa sổ tìm kiếm - W trong
hệ tọa độ ảnh phải là:
+ Góc trên bên trái của W:

i− (1− q).cdy −4r, j − (1− p).cdx−4r
′

(4)

+ Góc dưới bên phải của W:

i− (1− p).cdy +4r, j − (1− p).cdx+4r
′

(5)

Hình 7. Minh họa độ phủ của cặp ảnh hàng không

Mẫu ảnh trích tại vị trí đặc trưng trên ảnh trái sẽ được đối sánh với các mẫu ảnh trên ảnh
phải trích tại vị trí các đặc trưng nằm trong cử sổ W. Cặp đặc trưng tương ứng cặp mẫu có
giá trị hệ số tương quan chuẩn hóa lớn nhất đồng thời lớn hơn ngưỡng cho trước sẽ được xếp
vào danh sách các cặp đặc trưng khớp sơ bộ.

Bước 3: Đồng thuận mẫu ngẫu nhiên.

Thuật toán đồng thuận mẫu ngẫu nhiên [13] được dùng phổ biến trong phân tích ảnh để
khớp mô hình. Trong nghiên cứu này nó được dùng để khớp hai tập đặc trưng ảnh. Từ kết
quả của bước 2 ta đã có một danh sách khớp sơ bộ N cặp đặc trưng của hai ảnh. Do cặp
ảnh hàng không chụp ở khoảng cách xa nên có thể dùng mô hình xạ ảnh để liên kết hai ảnh
[11]. Nhóm tác giả đề xuất phiên bản rút gọn của thuật toán RANSAC theo giản đồ Hình 8
gồm các bước sau:

- Bước 3.1: Chọn ngẫu nhiên 4 cặp điểm trên hai tập đặc trưng để xác định các tham số
mô hình xạ ảnh.

28



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 160 (4-2014)

Hình 8. Minh họa mô hình thuật toán Ransac rút gọn

- Bước 3.2:

+ Giải các tham số mô hình xạ ảnh.

+ Ánh xạ tập đặc trưng ảnh trái sang ảnh phải theo mô hình vừa giải.

+ Sử dụng khoảng cách Hausdorff [11] để lọc ra các cặp đặc trưng thỏa mãn và thêm vào
danh sách P.

- Bước 3.3:

+ Nếu số cặp đặc trưng trong P nhỏ hơn 8 thuật toán chạy lại các bước 3.1 – 3.3.

+ Ngược lại 8 cặp đặc trưng có độ khớp tốt nhất được lọc ra để tính toán mô hình tương
đối giữa hai ảnh.

Trong bước 3.2 các cặp đặc trưng được coi là thỏa mãn mô hình xạ ảnh khi khoảng cách
Hausdorff từ các đặc trưng ánh xạ sang ảnh phải nhỏ hơn một ngưỡng cho trước. Để giải mô
hình liên kết tương đối giữa hai ảnh thường áp dụng thuật toán tám điểm [15]. Vì vậy trong
bước 3 của thuật toán sử dụng tiêu chí P > 8.

Qua thực tế kiểm thử phiên bản RANSAC rút gọn này áp dụng với cặp ảnh hàng không
hội tụ sau không quá 5 bước lặp.
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3. Thực nghiệm và đánh giá kết quả.

Dữ liệu thử nghiệm được chọn gồm 10 cặp ảnh được chụp từ nhiều máy ảnh khác nhau,
nhóm tác giả đã tiến hành kiểm nghiệm theo hai phương pháp: khớp theo đặc trưng truyền
thống (PP1) và khớp theo thuật toán đề xuất (PP2). Phương pháp PP1 được áp dụng phổ biến
với các cặp ảnh lập thể chụp từ các hệ thống camera lập thể cố định hay camera cho robot.
Trong phương pháp này hai tập đặc trưng được trích trên toàn bộ ảnh, không tính đến yếu tố
độ phủ chồng. Trong quá trình khớp cũng không đưa vào yếu tố xê dịch do chênh cao địa
hình. Kết quả thử nghiệm thể hiện trong Bảng 1 và Hình 9 cho thấy thời gian thực thi của
thuật toán đề xuất giảm rõ rệt.

Số hiệu Máy ảnh- Phương Số đặc trưng Thời gian
cặp ảnh Kích thước ảnh pháp Ảnh trái Ảnh phải (s)

Cặp 1
157 MDI4-1000 PP1 1270 1220 308.54
156 5184x3456 PP2 751 766 38.29

Cặp 2
465 RC30 PP1 1027 988 205.15
466 5035x4949 PP2 707 688 27.47

Cặp 3
155 MDI4-1000 PP1 1220 1225 414.43
156 5184x3456 PP2 731 754 50.06

Cặp 4
464 RC30 PP1 988 978 194.17
465 5035x4949 PP2 689 691 27.08

Cặp 5
463 RC30 PP1 978 957 187.93
464 5035x4949 PP2 671 659 27.15

Cặp 6
462 RC30 PP1 957 1016 204.69
463 5035x4949 PP2 665 699 26.44

Cặp 7
433 Ultracam PP1 1010 1015 195.03
434 5770x3770 PP2 618 639 20.11

Cặp 8
434 Ultracam PP1 1015 999 208.48
435 5770x3770 PP2 615 633 20

Cặp 9
435 Ultracam PP1 999 1001 187.91
436 5770x3770 PP2 601 618 19.85

Cặp 10
436 Ultracam PP1 1001 997 196
437 5770x3770 PP2 622 621 19.97

Bảng 1. Kết quả tính toán các bước khớp ảnh theo hai phương pháp

Hình ảnh trực quan chồng ghép các cặp ảnh theo các cặp đặc trưng kết quả của Bảng 1
cũng chỉ ra rằng không có cặp đặc trưng khớp sai, thuật toán đề xuất có thể cho ra kết quả
khớp ổn định với mọi cặp ảnh đầu vào.

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa kết quả của thuật toán khớp trên các cặp ảnh được
chụp từ các kiểu máy khác nhau:
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Hình 9. Biểu đồ so sánh thời gian thực thi của hai phương pháp khớp.

Cặp ảnh CPC465 - CPC464 Cặp ảnh CPC466 - CPC465

Thông số ảnh chụp
+ Độ cao bay chụp thiết kế: 2235m
+ Chênh cao đia hình trung bình: 120m
+ Độ phủ dọc: 60%
+ Kích thước ảnh: 15104 x 14848

Bảng 2. Cặp ảnh khu vực: Mondukiri– Camphuchia; Máy chụp ảnh: RC 30

4. Kết luận

Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu của nhóm tác giả trong lĩnh vực khớp tự
động ảnh địa hình chụp từ máy bay. Thuật toán đề xuất có điểm mới là lồng ghép bước khớp
sơ bộ theo vùng mức xám. Trong các bước thực hiện đều được tối ưu bằng cách đưa vào các
tham số bay chụp và địa hình, sử dụng các thuật toán trung gian đã được kiểm chứng. Các
kết quả thử nghiệm trên nhiều loại ảnh ở các địa hình khác nhau cho thấy thuật toán đề xuất
đáp ứng hai yêu cầu cơ bản đặt ra là giảm thời gian thực thi và đảm bảo tính ổn định khớp
các cặp ảnh. Trong nghiên cứu này các tác giả chưa đưa vào hỗ trợ tính toán của phần cứng
cũng như giải pháp song song. Đây cũng là hướng phát triển tiếp theo của nhóm nghiên cứu.
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Cặp ảnh MD156-MD157 Cặp ảnh MD155-MD156

Thông số ảnh chụp
+ Độ cao bay chụp thiết kế: 100m
+ Chênh cao đia hình trung bình: 5m
+ Độ phủ dọc: 62%
+ Kích thước ảnh: 5184x3456

Bảng 3. Cặp ảnh chụp từ UAV MD4-1000 khu vực Công viên hòa bình- Hà Nội

Cặp ảnh SK433-SK434 Cặp ảnh SK434-SK435

Thông số ảnh chụp
+ Độ cao bay chụp thiết kế: 2235m
+ Chênh cao đia hình trung bình: 120m
+ Độ phủ dọc: 63%
+ Kích thước ảnh: 17310x11310

Bảng 4. Cặp ảnh chụp từ Vecxel Ultracam XP;Phân khu:SK-12 Sê Kông; Khu vực: CHDCND Lào
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