
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM DRONE (FLYCAM) 
TRONG ĐO ĐẠC VÀ KHẢO SÁT 

  

1. Xu hướng chụp không ảnh bằng Drone (Flycam) 
Công nghệ chụp ảnh hàng không bằng drone hiện nay đang được ứng dụng rất 
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong công tác khảo sát địa hình. Chụp 
không ảnh bằng drone có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp không 
ảnh trước đó:  
  

 Các thiết bị drone hiện nay có thể bay được ở nhiều độ cao khác nhau. Và 
với khả năng bay chụp ở độ cao dưới từ 300 mét trở xuống, ảnh chụp từ 
drone sẽ đạt được độ phân giải cao (từ 12 cm đến 3 cm cho mỗi pixel).  

 Không ảnh chụp từ drone cũng không bị vướng mây, nhược điểm mà ảnh 
vệ tinh hay mắc phải.  

 Thuật toán xử lý không ảnh từ drone luôn được phát triển và đổi mới, 
giúp cho các kết quả ảnh mặt bằng đạt được độ chính xác cao (lên đến 
5cm) phù hợp với các tiêu chuẩn đo vẽ bình đồ địa hình mặt đất. 

  

2. Thiết bị DJI Phantom 4 
DJI Phantom 4 là một trong những mô hình thiết bị bay không người lái mới nhất 
của hang DJI. Phantom 4 được lắp đặt camera 20 megapixel và hệ thống định vị 
vệ tinh (GPS và GLONASS) giúp nâng độ phân giải mặt đất và độ chính xác của 
không ảnh mặt bằng.  

 
Hình: DJI Phantom 4 

DJI Phantom 4 cất cánh theo phương thẳng đứng, thích hợp để triển khai trong 
điều kiện địa hình phức tạp. Vận tốc bay của DJI Phantom 4 là 15 m/s giúp cho 
năng suất làm việc được nâng cao. Mỗi một thiết bị có thể bay chụp khảo sát 
được hơn 300 ha mỗi ngày. 
  

3. Các công nghệ phần mềm 
Công nghệ phần mềm xử lý ảnh chụp từ drone rất đa dạng. Mỗi phần mềm đều có 
một thế mạnh riêng. Các phần mềm tiêu biểu hiện nay gồm có Pix4D của Mỹ, 
Agisoft Photoscan của Nga và 3DSurvey của Slovenkia. Ngoài ra, còn có Drone 
Deploy hỗ trợ công nghệ xử lý trực tuyến và xử lý real-time trong suốt quá trình 
bay chụp. 
  



  

Bảng 1: Một số phần mềm xử lý ảnh chụp từ drone tiêu biểu 

STT Phần mềm Chức năng Điểm mạnh Điểm yếu 

1 Pix4D -Ghép ảnh mặt bằng 

-Dựng mô hình 3D 

-Dựng mô hình độ 
cao 

-Xử lý ảnh đa phổ 

-Đo đạc, tính toán 

-Xuất fly-through 
animation video 

-Dễ sử dụng 

-Hỗ trợ nhiều định 
dạng camera 

-Hỗ trợ kỹ thuật tốt 
-Liên tục cập nhật, 
đổi mới 

-Giá thành cao 

-Ghép ảnh vùng 
nước còn hạn chế 

2 Agisoft 
Photoscan 

-Ghép ảnh mặt bằng 

-Dựng mô hình 3D 

-Dựng mô hình độ 
cao 

-Xử lý ảnh đa phổ 

-Đo đạc, tính toán 
  

-Hỗ trợ nhiều định 
dạng camera 

-Hỗ trợ tùy chỉnh hệ 
tọa độ đa dạng 

Ghép vùng nước tốt 

-Giá thành cao 

-Ảnh mặt bằng bị 
xé 

-Hỗ trợ kỹ thuật 
chậm 

-Chậm cập nhật, 
đổi mới, sửa lỗi 

3 Drone Deploy -Ghép ảnh mặt bằng 

-Dựng mô hình 3D 

-Dựng mô hình độ 
cao 

-Xử lý ảnh đa phổ 

-Đo đạc, tính toán 

-Dễ sử dụng 

-Hỗ trợ kỹ thuật tốt 
-Liên tục cập nhật, 
đổi mới 
-Xử lý Real-time  

-Ít tùy chỉnh 

-Xử lý chậm 

4 3D Survey -Ghép ảnh mặt bằng 

-Dựng mô hình 3D 

-Dựng mô hình độ 
cao 

-Xử lý ảnh đa phổ 

-Đo đạc, tính toán 

-Giao diện đơn giản 

-Hỗ trợ nhiều định 
dạng camera 

-Giá thành thấp 

-Khó sử dụng 

-Xử lý chậm 

  

4. Giới thiệu Pix4D 
Pix4D là một trong những phần mềm xử lý ảnh chụp mặt bằng từ drone tiên tiến nhất 
hiện nay. Pix4D cung cấp hai chức năng chính là ghép ảnh mặt bằng và xây dựng mô 
hình độ cao với độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về đo vẽ bản đồ. 
Ngoài ra, Pix4D còn còn xây dựng được các mô hình 3D, tạo ra đoạn video fly-through 
animation sinh động rất thích hợp cho công tác kiểm định, giám sát công trình. 
Phần mềm Pix4D hiện đang được rất nhiều tổ chức, công ty trong ngành trắc địa, xây 
dựng ứng dụng để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. 



 
Hình: Phần mềm Pix4D 

  

5. Ứng dụng công nghệ Drone và phần mềm Pix4D 
5.1.  Các dữ liệu đầu vào 

Công tác xử lý ảnh mặt bằng từ drone gồm ba bộ dữ liệu đầu vào chính: 
 Ảnh chụp mặt bằng từ các thiết bị bay (Images) 
 Điểm không chế tọa độ và cao độ (Geo Control Points) 
 Bình đồ đo vẽ để kiểm tra 

  

Ảnh chụp mặt bằng gồm các hình, ảnh chụp từ trên cao bởi các thiết bị bay không người 
lái. Mỗi dự án chụp mặt bằng thường có số lượng ảnh dao động từ vài chục đến vài nghìn 
tấm, tùy thuộc vào quy mô dự án và yêu cầu độ chính xác.  
  

Điểm khống chế mặt đất được đo tĩnh bằng phương pháp GPS. 
  

Bình đồ đo vẽ kiểm tra được đo bằng phương pháp RTK hoặc phương pháp toàn đạc. 
Bình đồ kiểm tra cần có độ chính xác cao và mật độ điểm đo thích hợp nhằm đảm bảo 
chất lượng ảnh mặt bằng.  

 
Hình: Dữ liệu đầu vào 

  

5.2. Sử dụng drone trong chụp ảnh mặt bằng 
Việc sử dụng drone bay chụp ảnh có thể bằng phương pháp điều khiển thủ công hoặc 
thông qua hệ thống bay tự động.  
  



Trước khi bay chụp, phạm vi dự án phải được xác định rõ nhằm thiết kế đường bay hợp 
lý. Phạm vi đường bay phải bao trùm cả phạm vi dự án. 
  

Các bức ảnh được chụp kế tiếp nhau luôn có một độ phủ nhất định. Độ phủ giữa những 
bức ảnh kế tiếp ít nhất là 50% và cao nhất là 85% tùy thuộc vào yêu cầu công việc và độ 
chính xác. Độ phủ càng dày sẽ cho độ chính xác càng cao, xây dựng mô hình 3D đẹp hơn 
nhưng dữ liệu đầu vào nặng và tốn nhiều thời gian xử lý. 
  

5.3.  Thiết lập điểm khống chế 
Các điểm khống chế tọa độ và cao độ mặt đất sẽ được đo bằng phương pháp đo GPS tĩnh. 
Điểm khống chế phải phân bố đều trên khắp khu đo. 
  

Điểm khống chế sẽ được đánh dấu bằng những ground target. Khi tiến hành bay chụp, 
các ground target sẽ hiển thị rõ trên ảnh, giúp công tác nắn ảnh, xử lý ảnh diễn ra thuận 
lợi và kết quả đạt độ chính xác cao. 
  

  

5.4.  Xử lý ảnh bằng Pix4D 
Xử lý ảnh bằng phần mềm Pix4D gồm ba bước chính: 
Bước 1:  Xử lý sơ bộ 

 Bộ ảnh chụp từ drone được đưa vào phần mềm để xử lý. Phần mềm sẽ hiển thị sơ 
đồ vị trí của từng tấm ảnh chụp được từ drone.  

 Từ bộ ảnh chụp, Pix4D tính toán các điểm point cloud rất cần thiết cho dựng mô 
hình 2D và 3D. 

 
Hình: Nhập dữ liệu đầu vào 

Bước 2: Nhập điểm không chế 

 Sau khi bộ ảnh được xử lý sơ bộ, các điểm khống chế tọa độ, cao độ mặt đất được 
nhập vào phần mềm.  

 Chọn các điểm ảnh ứng với từng điểm khống chế đã quy định và thiết lập từ 
trước để đưa bộ ảnh về đúng hệ tọa độ mong muốn và tối ưu hóa các point cloud. 



 
Hình: Nhập điểm khống chế tọa độ và cao độ 

Bước 3: Mosaic ảnh mặt bằng và dựng mô hình 3D 

 Sau khi các point cloud đã được nắn và tối ưu hóa, phần mềm sẽ xử lý phần việc 
còn lại.  

 Từ các point cloud, phần mềm sẽ tính toán nội suy tạo ra Mesh rồi xây dựng ảnh 
mặt bằng hoặc mô hình 3D hoàn chỉnh. 

 
Hình: Kết quả xử lý không ảnh mặt bằng 

 
Hình: Virtual Model (3D) Cà Ná 



 
Hình: Virtual Model (3D) Cảng Kampot 

 Chồng bình đồ đo vẽ bằng phương pháp RTK hoặc toàn đạc lên để kiểm tra độ 
chính xác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình: Sai số vị trí điểm đo so với kết quả đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử (Cảng 
Cà Ná) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình: Sai số vị trí điểm đo so với kết quả đo đạc toàn đạc điện tử (Cảng Rạch Giá) 

0.30m 

0.11m 



 Hình: Sai số vị trí điểm đo so với kết quả đo đạc RTK và toàn đạc điện tử (Cảng Kampot) 
 

6.  Kết luận 
Ứng dụng công nghệ drone và phần mềm xử lý ảnh đem đến nhiều tiện ích, nâng cao 
năng suất và tối ưu công tác khảo sát địa hình mặt đất. 
Công nghệ chụp không ảnh bằng Drone đem đến những lợi ích sau: 

 Tiết kiệm sức lao động và thời gian làm việc. 
 Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác khảo sát địa hình. 
 Không ảnh từ drone có độ phân giải và độ chính xác cao. 
 Không ảnh từ drone không phụ thuộc vào lịch trình vệ tinh nên vô cùng linh 

động. 
 Đáp ứng cho nhiều mục đích khác. 

  
 

0.20m 


