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Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu đề xuất một thuật toán xác định trạng thái định hướng tương đối của máy
chụp ảnh hàng không làm cơ sở để xây dựng mô hình 3D bề mặt thực địa. Cách tiếp cận của nhóm
tác giả trong nghiên cứu này là lồng ghép kỹ thuật tháp ảnh với các thuật toán khớp ảnh theo đặc
trưng, khớp ảnh theo vùng giá trị mức xám đồng thời có tính đến các yếu tố đặc thù của phương
pháp chụp ảnh hàng không để đưa ra giải pháp tối ưu cho việc xác định các tham số định hướng
tương đối của máy chụp ảnh. Độ tin cậy của thuật toán đề xuất được kiểm nghiệm trên dữ liệu ảnh
chụp từ máy các loại máy chụp ảnh hàng không khác nhau.

This paper proposes an algorithm to determine the relative orientation status of the aerial camera
for building 3D surface. The approach in this paper is based on the combination of image pyramid
technique, feature-based matching and area-based matching and take into the characteristics of aerial
photography approach to give optimal solutions for determining the relative orientation parameters
of the camera. The reliability of the proposed algorithm was tested on the images which was taken
from many different aerial cameras.

Từ khóa

Aerial image matching, Stereo matching, Image Pyramids, Relative orientation.

1. Giới thiệu

Mục tiêu chính hệ thống đo ảnh địa hình là khôi phục dữ liệu 3D từ các cặp ảnh lập thể
chụp từ máy bay hoặc trên mặt đất. 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 [13]. Tính toán khôi phục các trạng
thái định hướng tương đối của máy ảnh tại hai thời điểm chụp ảnh kế tiếp chính là quá trình
định hướng tương đối cặp ảnh lập thể.

Một đặc điểm đặc thù của phương pháp chụp ảnh hàng không là giữa các ảnh liên tiếp
trong từng dải bay và từng tuyến bay đều có một độ chồng phủ nhất định (thường từ 30-35%
với chồng phủ ngang và 60-85% với chồng phủ dọc) [Hình 1]. Để giải bài toán xác định các

(1) Học viện Kỹ thuật Quân sự
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trạng thái định hướng tương đối của máy ảnh trong không gian cần có các cặp điểm liên hợp
trong vùng chồng phủ này.

Hình 1. Mô hình bay chụp ảnh hàng không

Hiện nay trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc xác định trạng thái định
hướng của máy chụp ảnh [2,11,14,16]. Cách tiếp cận chung của các nghiên cứu này đi tìm
các cặp điểm cùng tên tên trên hai ảnh sau đó dựa vào ràng buộc hình học Epipolar để khôi
phục lại các tham số định hướng tương đối đó. Các cặp điểm cùng tên được xác định thông
qua hai bước: Tìm các đặc trưng trên từng ảnh và Khớp các điểm đặc trưng đó. Đối với ảnh
hàng không có đặc thù là kích thước ảnh lớn do đó sẽ phải có các kỹ thuật đặc thù để đảm
bảo tốc độ xử lý gần thời gian thực. Trong số đó kỹ thuật "coarse- to- fine" [1,3,17] được sử
dụng phổ biến hơn cả. Ý tưởng chính là tạo nhiều tầng tháp ảnh sau đó tiến hành tìm các
cặp điểm cùng tên trên từng bậc tháp từ bậc cao về bậc thấp (ảnh gốc tương ứng với bậc 0).
Ưu điểm của phương pháp này là tìm ra các cặp đặc trưng cùng tên với độ chính xác cao và
ổn định do quá trình tìm và khớp được thực thi lặp lại trên nhiều độ phân giải không gian
khác nhau từ thấp đến cao (lý thuyết đa tỷ lệ [20]). Tuy nhiên đồng nghĩa với đó yếu tố thời
gian sẽ bị hạn chế. Mặt khác trong các nghiên cứu này chưa tính đến các yếu tố đặc thù của
chụp ảnh hàng không như độ phủ, chênh cao địa hình...

Một hướng tiếp cận khác của nhóm tác giả ở đây là sử dụng kỹ thuật tháp ảnh với chỉ một
tầng tháp trung gian làm cơ sở để thu nhỏ lại không gian tìm kiếm đặc trưng trên ảnh gốc
đồng thời tận dụng những yếu tố đặc thù về chụp ảnh hàng không để tạo phương pháp khớp
lồng ghép theo vùng giá trị mức xám và theo đặc trưng. Phiên bản rút gọn của thuật toán
đồng thuận mẫu ngẫu nhiên (RANSAC) cũng được nhóm tác giả sử dụng để loại bỏ những
cặp ngoại lai và đảm bảo tìm được những cặp điểm cùng tên đảm bảo độ chính xác cũng
như nâng cao tính ổn định trong khớp ảnh hàng không.

1.1. Các phương pháp khớp ảnh số.

Hiện nay, 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 [8, 12]. Các nghiên
cứu đã chỉ ra rằng không có thuật toán trích chọn đặc trưng, hay khớp ảnh nào tối ưu trong

69



Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 04 (4-2014)

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 [15].

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 thay đổi về độ sáng 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. Khớp theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thường áp dụng khi vị trí mẫu khớp
đã được xác định gần đúng. 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.

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.

1.2. Kỹ thuật tháp ảnh.

Kỹ thuật tháp ảnh [Hình 2] được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác
máy tính. Kết quả của tháp ảnh là tạo ra một loạt các ảnh nhỏ hơn với độ phân giải bằng
một nửa ảnh trước. Theo lý thuyết đa tỷ lệ của Tony Lindeberg [20] thì các đặc trưng ảnh
sẽ thể hiện rõ nhất ở một tỷ lệ nào đó trong không gian tỷ lệ Gauss. Vì vậy đối với bài toán
khớp ảnh hàng không kích thước lớn ta có thể áp dụng kỹ thuật tháp ảnh đến kích thước hợp
lý, trích chọn đặc trưng trên ảnh tháp sau đó quay hồi lên ảnh gốc. Như vậy khối lượng tính
toán sẽ giảm thiểu đáng kể mà vẫn thỏa mãn bài toán khớp ảnh.

Hình 2. Mô hình tháp ảnh

Thông thường có hai phương thức tạo ảnh tháp [7]: Phương thức tạo trực tiếp và Phương
thức sử dụng phép lọc. Với phương thức tạo trực tiếp, mỗi điểm ảnh trên ảnh tháp sẽ được
tạo từ mỗi khối (2 điểm ảnh *2 điểm ảnh) trên ảnh gốc, với giá trị điểm ảnh được lấy trung
bình từ 4 giá trị điểm ảnh này. Với phương thức sử dụng phép lọc có thể sử dụng phép lọc
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Gauss hoặc Laplace. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả sử dụng phép lọc Gauss để tính
toán ảnh tháp.

1.3. Xác định các tham số định hướng tương đối.

Định hướng ảnh liên quan đến lớp bài toán chuyển đổi hệ tọa độ [4], là quá trình phục hồi
lại những điều kiện hình học lúc chụp ảnh của một cặp ảnh lập thể. Trạng thái định hướng
tương đối máy ảnh tại hai thời điểm chụp liên tiếp được xác định bởi ma trận quay R và ma
trận tịnh tiến T giữa hai tấm ảnh đó. Giả sử Ol và Or là hai tâm chụp liên tiếp nhau. P là

Hình 3. Ràng buộc Epipolar giữa hai ảnh lập thể

một điểm trong không gian; pl và pr của điểm P trong hệ tọa độ mặt phẳng ảnh; r và l là
tọa độ điểm P trong hệ tọa độ điểm ảnh; Pl và Pr là tọa độ của điểm P trong hệ tọa độ máy
ảnh có tâm tại Ol, và Or [Hình 3]. Theo lý thuyết ta có mối liên hệ ràng buộc Epipolar [9]
giữa hai ảnh như sau:

P T
r EPl = 0 hoặc pTr Epl = 0 (1)

p−Tr Fpl = 0 (2)

Trong đó: E là ma trận thể hiện ràng buộc giữa hai tập điểm ảnh trong hệ tọa độ máy ảnh.
F là ma trận thể hiện ràng buộc giữa hai tập điểm ảnh trong hệ tọa độ điểm ảnh. Giữa hai
ma trận này có mối liên hệ:

F =M−T
r EM−T

l (3)

Với Mr và Ml là lần lượt là ma trận chuyển đổi từ hệ tọa độ mặt phẳng ảnh sang hệ tọa
độ điểm ảnh. Hai ma trận này bản chất chính là phép chuyển đổi Affine chứa các tham số
trong của máy ảnh (Bao gồm: f: tiêu cự máy ảnh; Sx,Sy là độ biến dạng theo chiều x và
chiều y; Ox,Oy tọa độ điểm chính ảnh ) [19].

M =

f
Sx

0 Ox 0

0 f
Sy

Oy 0

0 0 1 0

(4)

Trong chụp ảnh hàng không các tham số trong của máy ảnh đã được biết trước, cùng với
tọa độ các điểm ảnh cùng tên đã được xác định từ bước khớp ảnh do đó ta có thể xác định
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được ma trận F theo công thức (2) dựa vào thuật toán 8 điểm chuẩn hóa [17]; sau đó dựa
vào công thức (3) ta có thể xác định được ma trận E.

Mặt khác, Hartley [9] đã chỉ ra rằng có thể khôi phục được ma trận quay R và ma trận
tịnh tiến T từ ma trận E với E=RS; S là ma trận phản đối xứng chứa các giá trị của ma trận
tịnh tiến T.

S =

0 −TZ TY
TZ 0 −TX
−TY TX 0

(5)

Như vậy từ tập điểm cùng tên cùng với các tham số trong của máy ảnh ta có thể khôi phục
được vị trí tương đối của cặp ảnh lập thể.

2. Xây dựng thuật toán xác định tự động các tham số định hướng tương
đối của cặp ảnh lập thể chụp từ máy bay.

Mô hình thuật toán đề xuất được thể hiện trong Hình 4. Trong đó gồm 4 bước chính: Trích
chọn đặc trưng, khớp sơ bộ theo vùng giá trị mức xám, đồng thuận mẫu ngẫu nhiên và xác
định các tham số định hướng tương đối.

Chi tiết
• Vào: Ảnh trái, Ảnh phải
• Ra: Các tham số định hướng R, T.
• Các bước thực hiện:
1) Tìm đặc trưng trên ảnh tháp và ảnh gốc.

a. Tạo tháp ảnh bậc k ( k do người dùng định nghĩa) từ cặp Ảnh trái và Ảnh phải.

b. Tìm đặc trưng trên từng ảnh tháp.

c. Quy hồi ngược lại từ ảnh tháp lên ảnh gốc để xác định các vùng không gian tương ứng
chứa các đặc trưng tương ứng với các đặc trưng trên tháp.

d. Tìm đặc trưng trên hai ảnh gốc
2) Khớp sơ bộ (sử dụng kết hợp khớp theo đặc trưng và khớp theo vùng mức xám) để tìm ra
các cặp cùng tên trên hai ảnh.
3) Sử dụng thuật toán RANSAC rút gọn để loại bỏ các cặp khớp sai.
4) Tính toán các tham số định hướng tương đối

a. Sử dụng thuật toán 8 điểm chuẩn hóa để tìm ma trận F, từ đó tìm ma trận E.

b. Khôi phục các tham số R, T từ ma trận E

Bước 1: Trích chọn tự động hai tập đặc trưng góc trên hai ảnh. Trong bước này nhóm
tác giả thực hiện lựa chọn toán tử trích chọn đặc trưng và sử dụng kỹ thuật tháp ảnh để tăng
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Hình 4. Mô hình thuật toán đề xuất

tốc độ thực thi.

Lựa chọn toán tử trích chọn đặc trưng: Do sự khác biệt về vị trí tâm chụp, góc chiếu sáng
mặt trời và chênh cao địa hình nên các đối tượng trên ảnh hàng không thường có sự biến
dạng hình học cũng như sự khác biệt về độ sáng. Do đó cần sử dụng toán tử dò đặc trưng
đảm bảo: Bất biến với phép quay, phép dịch và có sự ổn định khi thay đổi cường độ sáng
của ảnh. Nghiên cứu [6] đã đưa các ra bảng so sánh chỉ ra rằng toán tử Forsner phù hợp với
yêu cầu đặt ra.

Sử dụng kỹ thuật tháp ảnh tăng tốc độ thực thi: Một vấn đề đặt ra do ảnh hàng không
thường có kích thước lớn. Nếu sử dụng toán tử dò góc trên toàn ảnh sẽ tốn nhiều thời gian.
Ý tưởng: tiến hành tạo tháp ảnh, tìm đặc trưng trên ảnh tháp sử dụng toán tử dò góc, sau đó
xác định đặc trưng trên ảnh gốc tương ứng.
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Vấn đề là các điểm đặc trưng trên ảnh gốc tương ứng với mỗi đặc trưng trên ảnh tháp
được xác định ra sao [Hình 5]. Do mỗi điểm ảnh trên ảnh tháp được lấy trung bình bằng
cách nhân chập cửa sổ mặt nạ Gauss kích thước 5*5 với điểm ảnh trên ảnh gốc. Do đó ở
đây khi truy hồi ngược từ ảnh tháp lên ảnh gốc ta chỉ xác định được khu vực sẽ chứa điểm
đặc trưng tương ứng mà thôi. Kích thước của cửa sổ được tính theo công thức sau:

W = 2level + 3 ∗
level∑
i=1

2i−1 (6)

Trong đó level là bậc tháp, chẳng hạn khi quy hồi từ tháp bậc 1 xuống tháp bậc 0 thì kích
thước vùng cửa sổ sẽ là 5*5 (2+ 3*1=5).

Sau khi xác định được cửa sổ tìm kiếm trên ảnh gốc, thay vì áp dụng toán tử dò góc trên
toàn ảnh gốc ta chỉ cần tìm áp dụng trên cửa sổ tương ứng. Do kích thước ảnh tháp nhỏ do
đó việc tìm các đặc trưng sẽ nhanh hơn, số lượng đặc trưng tìm được ít hơn do đó thời gian
tìm đặc trưng sẽ ảnh gốc sẽ được giảm đáng kể so với phương pháp bình thường. Bước 2:

Hình 5. Bước quay hồi tìm đặc trưng trên ảnh gốc

Khớp sơ bộ theo vùng giá trị mức xám. Trong nghiên cứu [5] chúng tôi đã trình bày chi tiết
vấn đề này. Đây là bước nhằm loại bỏ phần lớn các đặc trưng khuyết cặp sử dụng phương
pháp kết hợp khớp theo vùng giá trị mức xám và khớp theo đặc trưng. Ý tưởng của bước
khớp sơ bộ như sau: Với mỗi điểm đặc trưng (i,j) trên ảnh trái, do tính chất độ phủ của cặp
ảnh hàng không sẽ tính được kích thước cửa sổ bên ảnh phải chứa điểm đặc trưng tương ứng
[Hình 6]. 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. Mục đích chính của bước này sử dụng mô hình
xạ ảnh để tìm ra chính xác các cặp ảnh cùng tên. Một phiên bản rút gọn của thuật toán
RANSAC được chúng tôi đề xuất trong nghiên cứu [5] để giải quyết bài toán này. Ý tưởng
của thuật toán này như sau: Chọn ngẫu nhiên 4 cặp đặc trưng trên hai ảnh để tính ra 8 hệ số
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Hình 6. Minh họa độ phủ của cặp ảnh hàng không

của mô hình xạ ảnh, sau đó tiến hành ánh xạ toàn bộ các đặc trưng từ ảnh trái sang ảnh phải
theo mô hình vừa giải được, tính toán các khoảng cách của điểm ánh xạ với điểm trên ảnh
phải để kiểm tra độ khớp, lọc ra hai cặp đặc trưng thỏa mãn là P và Q. Nếu số lượng cặp
điểm không đủ lớn thì tiến hành chọn ngẫu nhiên lại từ đầu, ngược lại tiến hành xác định
lại 8 hệ số bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Sau đó lại ánh xạ toàn bộ những đặc
trưng trong tập P sang tập Q và lại đo khoảng cách, những cặp thỏa mãn chính là những cặp
điểm ảnh cùng tên cần tìm.

Bước 4: Tính toán các tham số định hướng tương đối.

Các bước tính toán được thể hiện trong Hình 7. Tập các cặp góc cùng tên được tìm từ
Bước 3 sẽ là đầu vào của thuật toán 8 điểm chuẩn hóa [10] như sau:

p−Tri Fpli = 0 (7)

(với i=1,. . . m: m là số cặp điểm cùng tên)

Khi đó ta có hệ phương trình có dạng Ax=0. Sử dụng phương pháp phân tích SVD (Singular
Value Decomposition) với ma trận A: A = UDV T (Với U,V là các ma trận trực giao, D là
ma trận đường chéo với các phần tử kỳ dị σ1, σ2, ....σn, 0 của A theo chiều giảm dần). Khi
đó nghiệm cần tìm là cột cuối cùng của V. Mặt khác để đảm bảo ràng buộc quan trọng của
F đó là ma trận suy biến có rank=2. luôn đúng thì sau khi tìm F xong tiến hành tính toán
lại: Tìm SVD của F = UfDfVf , gán giá trị 0 cho phần tử cuối cùng trong hàng chéo của
Df được ma trận D′f khi đó ta có F = UfD

′
fVf .

Sau khi tìm được F, sử dụng công thức (3) sẽ tính toán được E. Việc khôi phục ma trận
R và T được thực hiện như sau:

Giả sử máy ảnh chụp lần đầu tiên tại vị trí gốc tọa độ [Hình 8]. Khi đó ma trận chuyển
đổi cho máy ảnh thời điểm này là P1=[I|O] khi đó cần tìm ma trận chuyển đổi cho máy ảnh
tại thời điểm tiếp theo P2=[R|-RT].
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Hình 7. Mô hình tính toán khôi phục các tham số R, T

Hình 8. Vị trí tâm chụp ảnh tại hai thời điểm liên tiếp nhau

Hartley [9] đã chứng minh định lý sau:

Giả sử SVD của E là U ∗Diag(1, 1, 0) ∗ V T , khi đó có 2 cách phân tích E = SR như sau:
S = UZUT và R = UWV T hoặc R = UW TV T .

Trong đó: W =

0 −1 0

1 0 0

0 0 1

; Z =

0 1 0

−1 0 0

0 0 0

Như vậy sẽ có 4 giải pháp khác nhau cho P2 như sau [Hình 9]:
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P2 = [UWV T |U(0, 0, 1)T ];P2 = [UWV T | − U(0, 0, 1)T ];

P2 = [UW TV T |U(0, 0, 1)T ];P2 = [UW TV T | − U(0, 0, 1)T ]

Một điểm chú ý ở đây là mọi điểm P trong không gian sau khi được khôi phục lại phải
đảm bảo nằm ở phía trước của máy ảnh ở cả hai thời điểm chụp. Do đó việc lựa chọn giải
pháp đúng ở đây chỉ đơn giản bằng cách kiểm tra với mỗi phương án điểm P này có nằm
trước máy ảnh ở cả hai thời điểm chụp hay không.

Hình 9. Minh họa 4 phương án cho ma trận chuyển đổi của máy ảnh tại thời điểm chụp ảnh phải.

Việc tính toán khôi phục tọa độ 3D điểm ảnh trong không gian có thể được thực hiện
thông qua phương pháp tam giác hóa tuyến tính [9].

Hình 10. Tính toán khôi phục tọa độ 3D bằng phương pháp tam giác hóa tuyến tính.

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 thuật toán khớp theo ba phương pháp: khớp theo đặc
trưng truyền thống (PP1); khớp kết hợp vùng giá trị mức xám và khớp đặc trưng [5] (PP2)
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và khớp sử dụng tháp ảnh (PP3). Kết quả thử nghiệm thể hiện trong Bảng 1 và Hình 11 cho
thấy thời gian thực thi của thuật toán đề xuất giảm rõ rệt.

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.

Hình 11. Biểu đồ so sánh thời gian thực thi của hai phương pháp khớp.

Để xác định độ tin cậy của thuật toán đề xuất nhóm tác giả đã sử dụng các giá trị R, T
tính toán được đề khôi phục độ cao địa hình 3D tại các điểm liên hiệp, sau đó đưa vào phần
mềm ArcGIS để nội suy ra mô hình số địa hình khu vực chồng phủ. Dưới đây là một số
hình ảnh minh họa kết quả của thuật toán đề xuất:

Hình 12. (a) Kết quả khớp cặp ảnh CPC-465 và CPC-464; (b) các tham số trạng thái R, T; (c) Khôi phục tọa
độ trong không gian 3D của các cặp điểm cùng tên (d) Mô hình số độ cao của khu vực chồng phủ.
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Hình 13. (a) Kết quả khớp cặp ảnh CPC-466 và CPC-465; (b) các tham số trạng thái R, T; (c) Khôi phục tọa
độ trong không gian 3D của các cặp điểm cùng tên (d) Mô hình số độ cao của khu vực chồng phủ.

4. Kết luận

"Tự động hóa quy trình xử lý ảnh hàng không" là bài toán lớn mà hiện nay nhóm tác giả
đang thực hiện. Bài báo đã giải quyết một công đoạn trong bài toán đó. Việc đưa kỹ thuật
tháp ảnh vào bài toán khớp ảnh đã làm giảm thiểu đáng kể thời gian khớp và tính toán các
tham số định hướng tương đối R và T. Kết quả thử nghiệm trên nhiều loại ảnh ở các địa hình
khác nhau cho thấy thuật toán đề xuất đảm bảo độ tin cậy và thời gian thực thi thấp hơn các
phương pháp đã có. Hướng nghiên cứu tiếp theo của bài báo là tích hợp các giải pháp tính
toán song song vào bài toán khôi phục mô hình địa hình 3D để thời gian thực thi gần với
thời gian thực hơn.
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