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Viễn thám quang học đa phổ Ảnh viễn thám độ phân giải cao và siêu cao –
Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức 1A, 2A, 3A, 3B –
Yêu cầu kỹ thuật
Multi Spectral Optical Remote Sensing - High and super high Resolution Remote sensing
Imagery - Part 1. Remote sensing product Level 1A, 2A, 3A, 3B - Technical requirements

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định kỹ thuật và trình bày cho việc sản xuất sản phẩm ảnh viễn thám các mức 1A,
2A, 3A và 3B.

2 Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:
2.1 Ảnh toàn sắc
Ảnh toàn sắc (Panchromatic image): là dữ liệu ảnh gồm một kênh ảnh duy nhất sử dụng năng lượng
ánh sáng trong toàn bộ dải phổ nhìn thấy (visible). Ảnh thường được hiển thị dưới dạng ảnh đen –
trắng.
2.2 Ảnh đa phổ
Ảnh toàn sắc (Panchromatic image): là dữ liệu ảnh được thu nhận từ 3 đến 15 kênh phổ rời rạc, không
liên tục trong khoảng bước sóng rộng.
2.3 Ảnh viễn thám 1A
Là sản phẩm ảnh viễn thám được xử lý sơ bộ nhưng không giới hạn các yếu tố: hiệu chỉnh bức xạ đầu
thu ảnh, hiệu chỉnh khí quyển, định vị cảnh ảnh trên bề mặt đất.
2.4 Ảnh viễn thám 2A
Là sản phẩm ảnh viễn thám được nắn về hệ quy chiếu hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, sử dụng mô hình
vật lý, các thông tin quỹ đạo của vệ tinh.
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2.5 Ảnh viễn thám 3A
Là sản phẩm ảnh viễn thám được nắn chỉnh về hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000,sử dụng
mô hình vật lý hoặc mô hình đa thức (do cơ quan điều hành vệ tinh cung cấp), các điểm khống chế ảnh
và mô hình số độ cao.
2.6 Ảnh viễn thám 3B
Là ảnh viễn thám được xử lý ở mức ảnh viễn thám 3A và ghép, cắt mảnh theo phân mảnh bản đồ,
được xử lý phổ và tăng cường chất lượng hình ảnh.
2.7 Ảnh viễn thám độ phân giải cao
Là dữ liệu ảnh thu được có độ phân giải mặt đất từ 1m đến 20m.
2.8 Ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao
Là dữ liệu ảnh thu được có độ phân giải mặt đất nhỏ hơn 1m.
2.9 Ảnh xem nhanh(quicklook)
Làảnh có kích thước nhỏ (1-2Mb) cung cấp một hình ảnh tổng quan về cảnh ảnh với màu tự nhiên.
2.10 Độ phân giải mặt đất (Ground Resolution)
Là kích thước của một điểm ảnh (picture element - pixel) chiếu trên mặt đất.
2.11 Độ phân giải bức xạ
Là độ nhạy của đầu thu ảnh viễn thám để phân biệt độ lớn của tín hiệu thông lượng bức xạ được phản
xạ hoặc phát xạ từ bề mặt đất, được mô tả dưới dạng số Bit của ảnh.
2.12 Hiệu chỉnh bức xạ
Là việc hiệu chỉnh lỗi do cảm biến, hoạt động đầu thu và nhiễu khí quyển.
2.13 Mô hình số độ cao(Digital Elevation Model - DEM)
Là mô hình biểu diễn bằng số sự biến thiên liên tục của độ cao bề mặt địa hình.
2.14 Nắn chỉnh hình học
Là việc hiệu chỉnh biến dạng hình học của ảnh do quá trình chụp ảnh, do ảnh hưởng của chênh cao
địa hình.
2.15 Tệp tin về lý lịch ảnh
Tệp tin về lý lịch ảnh bao gồm các thông tin mô tả về nguồn gốc xuất xứ, ngày chụp, ngày sản xuất
dưới dạng PDF.
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2.16 Tệp tin thông số kỹ thuật của ảnh
Là tệp tin chứa thông số kỹ thuật riêng của dữ liệu ảnh, được sử dụng trong các quá trình sản xuất ảnh
của hệ thống xử lý ảnh chuyên dụng nhằm đảm bảo sản phẩm ảnh tuân theo đúng quy định và thiết kế
của nhà sản xuất vệ tinh
2.17 Siêu dữ liệu viễn thám
Là các thông tin mô tả về dữ liệu, sản phẩm viễn thám bao gồm nội dung, nguồn gốc, chất lượng và
các thông tin khác có liên quan.
2.18 Sọc nhiễu
Là các dải điểm ảnh bị biến dạng về giá trị phổ và tạo thành các đường có màu sắc khác biệt trên ảnh.

3 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt
Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ viết tắt được hiểu như sau:
- CPF (Calibration Parameter Files): tệp tin chứa thông số xử lý ảnh, là kết quả của quá trình hiệu chỉnh
mặt đất và các hoạt động đặc thù trên khía cạnh hình học, bức xạ và chất lượng ảnh;
- DAT/CAP là định dạng của ảnh SPOT do được thiết kế bởi trung tâm lưu trữ và xử lý ảnh (Centre d’
Archivage et de Prétraitement) của công ty SPOT IMAGE;
- DN: (digital number) dạng số;
- EPH (Ephemeris): dữ liệu vị trí quỹ đạo của vệ tinh;
- Geocoding: là việc chuyển đổi vị trí của một cảnh ảnh đến vị trí của cảnh đó trên bề mặt Trái đất;
- Geolocation: là việc xác định vị trí của một cảnh ảnh được thu trên bề mặt Trái đất;
- Georeferencing: là việc quy chiếu cảnh ảnh vào một hệ tọa độ bản đồ;
- GeoTIFF: định dạng ảnh có gắn kèm với hệ tọa độ địa lý;
- GPS (Global Positioning System): hệ thống định vị toàn cầu;
- HTML (Hypertext Markup Language) là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản;
- HDF-EOS (Hierarchical Data Format-Earth Observing System) là định dạng ảnh chính thức của dữ
liệu ảnh quan sát trái đất của cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA);
- JPEG2000 là định dạng JPEG xuất hiện vào năm 2000;
- NITF (National Imagery Transmission Format): chuẩn của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về truyền tải và lưu
trữ ảnh số;
- NIIRS (The National Imagery Interpretability Rating Scale): Thang xếp hạng khả năng giải đoán ảnh
quốc gia của Hoa Kỳ.
- M: mẫu số tỉ lệ bản đồ thành lập từ ảnh viễn thám 3B hoặc mẫu số bình đồ ảnh viễn thám 3B;
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- Pan (Panchromatic): ảnh toàn sắc;
- PX: ảnh trộn phổ;
- UTC (Coordinated Universal Time) : thời gian phối hợp quốc tế;
- VN-2000: hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;
- XS (MultiSpectral): ảnh đa phổ.

4 Quy định kỹ thuật
4.1 Ảnh viễn thám 1A
4.1.1 Thuộc tính
4.1.1.1 Thành phần
Ảnh viễn thám 1A bao gồm (nhưng không giới hạn) các thành phần cơ bản sau:
- Ảnh xem nhanh;
- Tệp tin về lý lịch ảnh;
- Các kênh ảnh;
- Tệp tin thông số kỹ thuật của ảnh.
4.1.1.2 Định dạng sản phẩm
Ảnh viễn thám 1A sử dụng định dạng tệp tin theo thiết kế của nhà sản xuất vệ tinh, bao gồm (nhưng
không giới hạn) các định dạng GeoTIFF, DAT, NITF, HDF-EOS, JPEG2000.
4.1.2 Độ phân giải quang phổ
Sản phẩm ảnh mức 1A có số kênh phổ và bước sóng được bảo toàn theo thiết kế của nhà sản xuất.
4.1.3 Độ phân giải bức xạ
Độ phân giải bức xạ phải lớn hơn hoặc bằng 8 bitphụ thuộc vào từng loại thiết bị ghi ở đầu thu ảnh trên
vệ tinh.
4.1.4 Chất lượng dữ liệu ảnh
4.1.4.1 Chất lượng kỹ thuật
- Sản phẩm ảnh mức 1A phải được chụp với góc tới trong khoảng 0-300;
- Không có sọc nhiễu.
4.1.4.2 Độ phủ mây
- Ảnh viễn thám 1A phải có độ phủ mây dưới 10%.
- Trường hợp độ phủ mây lớn hơn 10% và nhỏ hơn 25% thì phải có ảnh bù mây. Danh sách ảnh bù
mây phải được cung cấp trong tệp tin đi kèm và có sơ đồ.
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4.2 Ảnh viễn thám 2A
4.2.1 Thành phần
Ảnh viễn thám 2A bao gồm (nhưng không giới hạn) các thành phần cơ bản sau:
- Ảnh xem nhanh;
- Tệp tin về lý lịch ảnh;
- Các kênh ảnh;
- Siêu dữ liệu.
4.2.2 Định dạng sản phẩm
Ảnh viễn thám 2A sử dụng định dạng tệp tin theo thiết kế của nhà sản xuất vệ tinh, bao gồm (nhưng
không giới hạn) các định dạng GeoTIFF, JPEG2000.
4.2.3 Cấu hình hình học của ảnh
- Ảnh viễn thám 2A được nắn chỉnh về hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000.
- Việc nắn chỉnh hình học có thể sử dụng mô hình số độ cao trong hệ toạ độ quốc gia Việt Nam.
- Khi sử dụng phương pháp trộn ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ thì độ lệch giữa ảnh toàn sắc và ảnh đa
phổ phải không vượt quá kích thước 01 điểm ảnhcủa ảnh toàn sắc.
4.2.4 Độ phân giải bức xạ
Độ phân giải bức xạ phải lớn hơn hoặc bằng 8 bitphụ thuộc vào từng loại thiết bị ghi ở đầu thu ảnh trên
vệ tinh.
4.2.5 Chất lượng dữ liệu ảnh
4.2.5.1 Chất lượng kỹ thuật
Không có sọc nhiễu.
4.2.5.2 Độ phủ mây
- Ảnh viễn thám 2A phải có độ phủ mây dưới 10%;
- Trường hợp độ phủ mây lớn hơn 10% và nhỏ hơn 25% thì phải có ảnh bù mây. Danh sách ảnh bù
mây phải được cung cấp trong tệp tin đi kèm và có sơ đồ.
4.3 Ảnh viễn thám 3A
4.3.1 Thành phần
Ảnh viễn thám 3A bao gồm các dữ liệu (nhưng không giới hạn) như sau:
- Tệp tin các kênh ảnh;
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- Thông tin bổ trợ của ảnh gồm: hệ toạ độ, độ phân giải và toạ độ điểm ảnh khởi tính trong hệ quy
chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000;
- Tệp tin thông tin lý lịch của ảnh hoặc Tệp tin siêu dữ liệu.
4.3.2 Độ phân giải
- Ảnh viễn thám phục vụ thành lập ảnh viễn thám 3A cho mục đích thành lập, hiệu chỉnh bản đồ địa
hình có độ phân giải không lớn hơn 0,1 mm x M. Trường hợp đặc biệt thì có độ phân giải không lớn
hơn 0,2 mm x M.
- Ảnh viễn thám phục vụ thành lập ảnh viễn thám 3A cho mục đích thành lập, hiện chỉnh bản đồ chuyên
đềcó độ phân giải không lớn hơn 0,2 mm x M.
4.3.3 Sai số hình học
Độ chênh trung bình vị trí các địa vật cùng tên trên ảnh nắn và trên bản đồ không được lớn hơn 0,4
mm x M đối với địa vật rõ rệt và không được lớn hơn 0,6 mm x M đối với địa vật không rõ rệt.
4.3.4 Độ phủ mây
Tại khu vực thi công hoặc nghiên cứu có độ phủ mây dưới 10%.
4.3.5 Tổ hợp màu
Giá trị độ xám của điểm ảnh phù hợp với đường cong phản xạ phổ của đối tượng. (xem phụ lục C).
4.3.6 Sự biến dạng hình học
Hình ảnh địa vật biến dạng so với thực tế phải nằm trong phạm vị cho phép (vị trí các điểm đặc trưng
không quá 0,6 mm x M). (xem phụ lục C).
4.3.7 Mức độ chi tiết của ảnh
Nằm trong thang điểm NIIRS với độ phân giải và tỉ lệ tương ứng (xem phụ lục C).
4.3.8 Cơ sở toán học
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện,
cấp tỉnh: được lập trong hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000, sử dụng lưới chiếu hình trụ
ngang đồng góc với múi chiếu 30 có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài ko = 0,9999. Kinh tuyến
trục của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (xem phụ lục B);
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế xã hội sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 60, có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng
chiều dài ko = 0,9996;
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước sử dụng
lưới chiếu hình nón đồng góc với hai vĩ tuyến chuẩn 110 và 210, kinh tuyến Trung ương 1080 cho toàn
lãnh thổ Việt Nam;
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- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ tỷ lệ 1: 10 000 và lớn hơn sử dụng hệ quy
chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 và múi chiếu 30;
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ tỷ lệ 1: 25 000 và nhỏ hơn sử dụng hệ quy
chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 và múi chiếu 60.
4.4 Ảnh viễn thám 3B
4.4.1 Thành phần
Ảnh viễn thám 3B bao gồm các dữ liệu (nhưng không giới hạn) như sau:
- Tệp tin các kênh ảnh;
- Thông tin bổ trợ của ảnh gồm: hệ toạ độ, độ phân giải và toạ độ điểm ảnh khởi tính trong hệ quy
chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000;
- Tệp tin thông tin lý lịch của ảnh hoặc Tệp tin siêu dữ liệu.
4.4.2 Độ phân giải
- Ảnh viễn thám 3B phục vụ thành lập, hiện chỉnh bản đồ địa hình có độ phân giải không lớn hơn 0,1
mm x M.
- Ảnh viễn thám 3B phục vụ thành lập, hiện chỉnh bản đồ chuyên đề có độ phân giải không lớn hơn 0,2
mm x M.
4.4.3 Sai số hình học
Độ chênh trung bình vị trí các địa vật cùng tên trên ảnh nắn và trên bản đồ địa hình cần hiện chỉnh
không được lớn hơn 0,4 mm x M đối với địa vật rõ rệt và không được lớn hơn 0,6 mm x M đối với địa
vật không rõ rệt.
4.4.4 Ghép ảnh và cắt mảnh
- Vết ghép ảnh không được đi qua các điểm khống chế. Vết ghép phải đi qua các điểm địa vật có sai số
tiếp khớp nhỏ nhất, không được cắt theo địa vật hình tuyến. Góc kẹp giữa vết ghép và địa vật hình
tuyến ở trong khoảng từ 30° - 150°;
- Sai số ghép ảnh khi tiếp biên địa vật trên ảnh nắn không vượt quá 0,6 mm ở vùng đồng bằng trên tỷ
lệ bản đồ và không vượt quá 1,0 mm ở vùng núi;
- Tông màu hai bên vết ghép phải tương đối đồng đều. Phải tiến hành dàn đều tông màu trong hành
lang 60 điểm ảnh xung quanh vết ghép;
- Ảnh viễn thám 3B phải được ghép và cắt theo phân mảnh bản đồ.
4.4.5 Độ phủ mây
Tại khu vực thi công hoặc nghiên cứu có độ phủ mây dưới 5%.
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4.4.6 Mật độ quang học tổng thể
Độ sáng tổng quan của ảnh trung bình hoặc hơi sáng. Biểu đồ histogram phân bố tập trung ở khoảng
25 % đến 50 % của thang độ xám (xem phụ lục C).
4.4.7 Độ tương phản
Đánh giá bằng phương pháp BT.815 (phương pháp đo đạc tỉ lệ tương phản hiển thị của Liên minh viễn
thông quốc tế), tỉ lệ tương phản lớn hơn hoặc bằng 3:1 là đạt (xem phụ lục C).
4.4.8 Độ sắc nét
Độ sắc nét xác định lượng chi tiết mà hệ thống hình ảnh có thể tái tạo. Độ sắc nét của hình ảnh có thể
được đo bằng "khoảng cách tăng" (khoảng mờ hoặc khoảng loe) của một cạnh trong hình ảnh. Khoảng
cách này nhỏ hơn kích thước 3 điểm ảnh (nhỏ hơn sai số vị trí điểm ảnh 0,4 mm x M) (xem phụ lục C).
4.4.9 Tổ hợp màu
Giá trị độ xám của điểm ảnh phù hợp với đường cong phản xạ phổ của đối tượng (xem phụ lục C).
4.4.10 Sự biến dạng hình học
Hình ảnh địa vật biến dạng so với thực tế ở mức chấp nhận được (vẫn có thể xác định được đúng đỉnh
của các đa giác điều vẽ địa vật) (xem phụ lục C).
4.4.11 Mức độ chi tiết của ảnh
Nằm trong thang điểm NIIRS với độ phân giải và tỉ lệ tương ứng (xem phụ lục C).
4.4.12 Khung và trình bày khung
Khung và phần ngoài khung bình đồ ảnh bao gồm:
- Khung bình đồ ảnh, tọa độ địa lý, tọa độ vuông góc.
- Phiên hiệu mảnh.
- Tỷ lệ bình đồ ảnh.
- Bảng chắp.
- Thông tin về ảnh (loại ảnh, độ phân giải và thời gian chụp).
- Tên đơn vị và thời gian thành lập bình đồ ảnh.
- Hệ quy chiếu theo bình đồ ảnh.
Khung ảnh viễn thám 3B được thể hiện theo mẫu tại phụ lục A
4.4.13 Cơ sở toán học
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện,
cấp tỉnh: được lập trong hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000, sử dụng lưới chiếu hình trụ
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ngang đồng góc với múi chiếu 30 có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài ko = 0,9999. Kinh tuyến
trục của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (xem phụ lục B);
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế xã hội sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 60, có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng
chiều dài ko = 0,9996;
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước sử dụng
lưới chiếu hình nón đồng góc với hai vĩ tuyến chuẩn 110 và 210, kinh tuyến Trung ương 1080 cho toàn
lãnh thổ Việt Nam.
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ tỷ lệ 1: 10 000 và lớn hơn sử dụng hệ quy
chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 và múi chiếu 30.
- Đối với ảnh viễn thám phục vụ mục đích thành lập bản đồ tỷ lệ 1: 25 000 và nhỏ hơn sử dụng hệ quy
chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 và múi chiếu 60.

13

TCVN

-1:2021
Phụ lục A
(Quy định)
Khung của ảnh viễn thám 3B
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Phụ lục B
(Quy định)
Kinh tuyến trục của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
TT

Tỉnh, thành phố

Kinhtuyến

TT

Tỉnh, thành phố

trục

Kinhtuyến
trục

1

Lai Châu

103° 00’

33

Tiền Giang

105° 45’

2

Điện Biên

103° 00’

34

Bến Tre

105° 45’

3

Sơn La

104° 00′

35

Hải Phòng

105° 45’

4

Kiên Giang

104° 30′

36

TP. Hồ Chí Minh

105° 45’

5

Cà Mau

104° 30′

37

Bình Dương

105° 45’

6

Lào Cai

104° 45’

38

Tuyên Quang

106° 00’

7

Yên Bái

104° 45’

39

Hòa Bình

106° 00’

8

Nghệ An

104° 45’

40

Quảng Bình

106° 00’

9

Phú Thọ

104° 45′

41

Quảng Trị

106° 15’

10

An Giang

104° 45’

42

Bình Phước

106° 15’

11

Thanh Hoá

105° 00′

43

Bắc Kạn

106° 30’

12

Vĩnh Phúc

105° 00’

44

Thái Nguyên

106° 30’

13

Đồng Tháp

105° 00’

45

Bắc Giang

107° 00’

14

Cần Thơ

105° 00’

46

Thừa Thiên – Huế

107° 00’

15

Hậu Giang

105° 00′

47

Lạng Sơn

107° 15’

16

Bạc Liêu

105° 00’

48

Kon Tum

107° 30’

17

Hà Nội

105° 00′

49

Quảng Ninh

107° 45’

18

Ninh Bình

105° 00’

50

Đồng Nai

107° 45’

19

Hà Nam

105° 00’

51

Bà Rịa-Vũng Tàu

107° 45′

20

Hà Giang

105° 30’

52

Quảng Nam

107° 45′

21

Hải Dương

105° 30’

53

Lâm Đồng

107° 45’

22

Hà Tĩnh

105° 30’

54

Đà Nẵng

107° 45’

23

Bắc Ninh

105° 30’

55

Quảng Ngãi

108° 00’
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24

Hưng Yên

105° 30’

56

Ninh Thuận

108° 15’

25

Thái Bình

105° 30’

57

Khánh Hoà

108° 15’

26

Nam Định

105° 30’

58

Bình Định

108° 15’

27

Tây Ninh

105° 30’

59

Đắk Lắc

108° 30’

28

Vĩnh Long

105° 30’

60

Đắk Nông

108° 30’

29

Sóc Trăng

105° 30’

61

Phú Yên

108° 30’

30

Trà Vinh

105° 30’

62

Gia Lai

108° 30’

31

Cao Bằng

105° 45’

63

Bình Thuận

108° 30’

32

Long An

105° 45’
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Phụ lục C
(Tham khảo)
Phụ lục hướng dẫn đánh giá các chỉ tiêu chất lượng ảnh
Bảng C.1. Danh mục hướng dẫn đánh giá các chỉ tiêu đánh giá chất lượng ảnh
STT

1

2

Tên tiêu chí

Phương pháp
đánh giá đo đạc
Đánh giá phân bố histogram của mẫu: trung bình
hoặc hơi sáng nếu 90 % phân bố histogram trong
phạm vi 25 - 55%, thấp hơn 25 % thì là quá tối,
trên 55 % là quá sáng, khi bằng 0 % và 100 % thì
tương ứng là quá tối và quá sáng không còn đối
tượng.

Thuộc tính

Mật độ quang
học tổng thể

Độ sáng tối

Độ tương phản

Sự khác biệt khi xuất
hiện trên ảnh của cấu
trúc hoặc thuộc tính
nào đó so với xung
quanh

Đánh giá bằng phương pháp BT.815, tỉ lệ tương
phản lớn hoặc bằng hơn 3:1 là đạt.

3

Độ sắc nét

Ranh giới giữa các đối
tượng rõ rệt

Độ sắc nét của hình ảnh có thể được đo bằng
"khoảng cách tăng" của một cạnh trong hình ảnh.
Với kỹ thuật này, độ sắc nét có thể được xác định
bằng khoảng cách tăng 10 - 90 %. Khoảng cách
tăng đường rìa nhỏ hơn 3 điểm ảnh là đạt

4

Tổ hợp mầu

Phản ánh phản xạ phổ
tại từng kênh ảnh

Đo bằng cách xác định đường cong phản xạ phổ
của một số đối tượng mẫu. Đường cong phản xạ
phổ càng gần mức lý thuyết thì càng chuẩn

5

Mức độ biến
dạng hình học
của ảnh

Hình dạng so với thực
tế

Xác định bằng xác định hình dạng của đa giác.
Nếu đỉnh đa giác đúng với thực tế thì và trong
hạn sai thì chấp nhận được.

6

Mức độ chi tiết
của ảnh

Khả năng giải đoán đối
tượng

Xác định bằng phép so sánh với nội dung giải
đoán được của từng mức điểm NIIRS

1. Mật độ quang học tổng thể:
- Mật độ quang học hay độ hấp thụ chính là đại lượng đặc trưng cho một môi trường quang học dùng
để xác định độ không trong suốt của nó được đo bằng logarit thập phân của tỉ số quang thông Fo tới
bề mặt vật chất với quang thông truyền qua F:
D = -lgT=lg(Io/I)= ε.l.C (1.1)
Trong đó T là Độ truyền quang T: là tỉ lệ giữa cường độ chùm sáng đơn sắc sau khi đi qua bề mặt I với
cường độ chùm sáng đơn sắc chiếu vào I0.
T = I/I0 = 10-ε.l.C (1.2)
- Thực tế chuyên gia chỉ có thể sử dụng cảm nhận của mắt để đánh giá theo các mức:
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+ Quá tối/ Hơi tối/Trung bình/Hơi sáng/Quá sáng
- Chuyên gia cũng có thể đánh giá mức độ sáng tối thông qua phân bố histogram của ảnh. Biểu đồ
histogram của kênh phổ hoặc tổ hợp 3 kênh phân bố giá trị quá thấp (gần mức độ xám bằng 0) thì sẽ
tối và ngược lại. Biểu đồ histogram phân bố tập trung ở khoảng 25 % đến 50 % của thang độ xám thì
cho mức cảm nhận ánh sáng trung bình – trung tính nhất. Trường hợp biểu đồ tập trung nằm quá 50 %
thang độ xám sẽ cho mức cảm nhận thường là quá sáng. Việc ảnh quá sáng hay quá tối ảnh hưởng
không quá lớn tới quá trình giải đoán ảnh vì người giải đoán có thể tăng cường ảnh để giảm sáng hoặc
giảm tối. Tuy nhiên, nếu ảnh quá sáng với histogram phân bố ở mức trên 75 % thì có thể khiến ảnh bị
bão hoà và không thể tăng cường.
a. Ảnh quá tối

b. Ảnh trung bình

Ảnh

Biểu đồ
histogram

Hình D.1. Mức độ sáng tối qua biểu đồ histogram: a. Ảnh quá tối; b. Ảnh trung bình
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d. Ảnh quá sáng

Ảnh

Biểu đồ
histogram

Hình C.1. Mức độ sáng tối qua biểu đồ histogram: c. Ảnh hơi sáng;d. Ảnh quá sáng
- Trong hình D.1 - a, phân bố Histogram lệch hẳn về phía giá trị độ xám thấp, 90 % của histogram phân
bố ở trong khoảng 3 - 10 % của thang độ xám do đó ảnh quá tối.
- Trong hình D.1 - b, phân bố 90 % Histogram kênh đỏ trong khoảng 12.5 đến 37,5 % thang độ xám,
kênh xanh lục và kênh xanh nước biển là khoảng 18 - 38 %. Ở mức phân bố này, ảnh có độ sáng trung
bình.
- Trong hình C.1 - c, phân bố 90 % Histogram kênh đỏ và kênh xanh lục trong khoảng 25,5 đến 50 %
thang độ xám, kênh xanh nước biển là khoảng 35 - 58 %. Ở mức phân bố này, ảnh hơi sáng.
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Trong hình C.1 - d, phân bố 90 % Histogram kênh đỏ và kênh xanh lục trong khoảng 35 - 63 % thang
độ xám, kênh xanh nước biển là khoảng 48 - 73 %. Ở mức phân bố này, ảnh quá sáng.
- Phương pháp xác định thực hiện theo các bước sau:
+ Thống kê độ xám của toàn ảnh trên từng kênh phổ.
+ Lập biểu đồ phân bố độ xám histogram
+ Lập biểu đồ phân bố độ xám theo tỉ lệ % thanh độ xám.
+ Xác định phạm vi mức 90 % phân bố độ xám của ảnh
So sánh ở các mức này, ảnh có mức phân bố 90 % histogram nằm trong khoảng 25 % đến 55 %
của thang độ xám thì mật độ quang học tổng thể đạt yêu cầu.

2. Độ tương phản:
- Độ tương phản: là sự khác biệt khi xuất hiện trên ảnh của cấu trúc hoặc thuộc tính nào đó so với
xung quanh. Tương phản có thể mô tả qua sự khác biệt giữa các sắc thái trong thang độ xám hoặc độ
chiếu sáng trên ảnh. Trong hình dưới đây minh hoạ các mức độ tương phản khác nhau.
Ảnh với các mức độ tương phản khác nhau

Độ Tương phản

Rất thấp - Quá mềm

Thấp – Khá mềm
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Độ Tương phản

Trung bình- Vừa đủ

Cao - Cứng

Rất cao - Quá cứng

Hình C.2. Các mức độ tương phản của ảnh
- Trong ảnh thông thường, người ta thường dùng tỷ lệ tương phản. Đây là tỉ số thể hiện khả năng về
việc nhìn thấy các chi tiết rõ ràng và chuẩn xác trong một ảnh. Độ tương phản thấp có nghĩa là không
có chi tiết. Độ tương phản cao có nghĩa là rất nhiều chi tiết. Tỷ lệ tương phản 3 : 1 là mức tối thiểu
được khuyến nghị bởi [ISO-9241-3] và [ANSI-HFES-100-2007] cho văn bản và hình ảnh tiêu chuẩn.
Cách xác định tỷ lệ tương phản được giới thiệu trong BT.815: Specification of a signal for
measurement of the contrast ratio of displays do Liên minh viễn thông quốc tế International
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Telecommunication Union (ITU) đề xuất.
Trong đó, nghịch đảo tỷ lệ tương phản được tính theo công thức.
R = (Lb1 + Lb2 + Lb3 + Lb4) / (4 × Lw) (3)
Với Lw là độ xám ở vùng sáng nhất; Lb1 tới Lb4 là độ xám ở vùng tối ở bốn vị trí được bố trí xung
quanh vùng sáng nhất.
- Các bước thực hiện như sau:
+ Xác định đối tượng sáng nhất
+ Xác định vùng nền
+ Lấy mẫu vùng sáng nhất
+ Lấy mẫu vùng nền (4 khu vực xung quanh tối nhất)
+ Tính R và quy đổi 1/R.
Tỉ lệ tương phản 1/R lớn hoặc bằng hơn 3 : 1 là đạt.

3. Độ sắc nét.
- Độ sắc nét liên quan đến sự thay đổi đột ngột của mật độ đen tại ranh rới các vùng tiếp giáp nhau. Độ
sắc nét càng cao khi mật độ den thay đổi càng đột ngột. Các mức mà chuyên gia đưa ra là:
+ Mờ/Chấp nhận được/Rất sắc nét.
- Độ sắc nét xác định lượng chi tiết mà hệ thống hình ảnh có thể tái tạo. Nó được xác định bởi ranh
giới giữa các vùng có tông màu hoặc màu sắc khác nhau.

Hình C.3: Thanh so bảng sắc nét, nửa trên là nguyên gốc, nửa dưới bị suy giảm do hệ thống
chụp ảnh
Trong hình trên, độ sắc nét được minh họa bằng một thanh mẫu có tần số không gian tăng dần. Phần
trên cùng của hình sắc nét và ranh giới của nó rõ ràng; phần dưới bị mờ và minh họa cách thanh mẫu
bị suy giảm sau khi đi qua hệ thống chụp ảnh.
- Một số phương pháp được sử dụng để đo độ sắc nét bao gồm kỹ thuật tăng khoảng cách 10 - 90 %,
chức năng truyền điều chế (MTF), các miền tần số và đặc biệt, và thuật toán đường rìa.
- Độ sắc nét của hình ảnh có thể được đo bằng "khoảng cách tăng" của một cạnh trong hình ảnh. Với
kỹ thuật này, độ sắc nét có thể được xác định bằng khoảng cách từ 10 % đến 90 % của mức độ xám
điểm ảnh của đối tượng (còn được gọi là khoảng cách tăng 10 - 90 %).

22

TCVN

-1:2021

Hình C.4: Khoảng cách tăng 10 % đến 90 % của cạnh rìa
- Sai số do sự thiếu sắc nét gây nên cũng là một nguyên nhân để gây nên sai số xê dịch vị trí điểm
ảnh. Sai số vị trí điểm trên bình đồ ảnh thì không được vượt quá 0,4 mm x M (M là mẫu số tỉ lệ bản đồ)
tương đương cỡ 4 lần kích thước điểm ảnh cho phép sử dụng để lập bình đồ ảnh. Khoảng cách tăng
đường rìa nhỏ hơn bằng 2 điểm ảnh là chấp nhận được (vì còn 10 % nữa tương ứng với 1 - 2 điểm
ảnh). Trong trường hợp nhỏ hơn bằng 1 điểm ảnh là rất sắc nét.
- Các bước thực hiện như sau:
+ Thực hiện chọn mẫu có đường rìa
+ Thiết lập mặt cắt vuông góc với đường rìa, trong truòng hợp đường rìa có cùng phương với cạnh
điểm ảnh thì mặt cắt nên chếch 2 - 30 so với phương vuông góc để loại trừ độ nhậy do lượng tử hoá
gây nên (ảnh hưởng do lượng tử hoá do đường rìa và điểm ảnh).
+ Lập biểu độ độ xám theo mặt cắt.
+ Xác định phạm vị 10 % đến 90 % của đường rìa.
+ Đo khoảng cách tăng (đơn vị điểm ảnh)
Khoảng cách tăng nhỏ hơn 3 điểm ảnh là đạt.

4. Tổ hợp màu.
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Căn cứ vào đường cong phản xạ phổ của các đối tượng trên bề mặt đất, tiến hành kiểm tra biểu đồ độ
xám của đối tượng trên từng kênh phổ. Biểu đồ độ xám trên từng kênh phổ đồng dạng với đường phản
xạ phổ thì là đạt yêu cầu. Cách thức thực hiện như sau:
- Chọn một số mẫu đặc trưng của ảnh như nước, thực vật, đất..
- Phân loại mẫu cụ thể vào lớp:
+ Nước: Nước trong (nước vùng ao hồ lớn), nước có phù sa (ví dụ nước sông mùa mưa lũ)
+ Thực vật: Phân loại rừng tán dầy, rừng tán thưa, cỏ,….
+ Đất trống: đất ẩm, đất khô….
- Thống kê mẫu: với mỗi mẫu, thống kê độ xám để xây dựng biểu đồ độ xám của mẫu trên từng kênh
phổ
- So sánh mức độ đồng dạng của biểu đồ độ xám của mẫu với đường phản xạ phổ.
Ví dụ đường phản xạ phổ của một số đối tượng như dưới đây.

Hình C.5. Đường phản xạ phổ một số đối tượng trên một số loại vệ tinh
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Hình D.6. Đường phản xạ phổ của thực vật trên ảnh SPOT 6/7

5. Sự biến dạng hình học
Biến dạng hình học chủ yếu là ảnh bị méo do mô hình nắn chỉnh hình học chưa chuẩn xác, do chênh
cao địa hình quá lớn, do góc chụp ảnh quá lớn…. Dù bị biến dạng hình học nhưng với khả năng giải
đoán, phân tích người điều vẽ vẫn có thể:
+ Nhận dạng, điều vẽ, xác định được các điểm đặc trưng như các đỉnh đa giác, điểm đầu, cuối của
đường, điểm uốn của đường.
+ Nhận dạng được đối tượng dù đối tượng bị biến dạng về chủng loại, đặc trưng về thuộc tính và phân
lớp được.
Mức độ biến dạng hình học được xác định là đạt nếu: Các đỉnh đa giác của địa vật vẫn có thể
điều vẽ, nội suy, giải đoán để xác định vị trí trong hạn sai không quá 0,6 mm x M.

6. Đánh giá mức độ chi tiết của ảnh
Sử dụng phương pháp đánh giá mức độ chi tiết của ảnh theo Thang xếp hạng khả năng giải đoán ảnh
quốc gia Hoa Kỳ. Thang xếp hạng khả năng giải đoán ảnh quốc gia (NIIRS) là một thang dựa trên việc
xếp hạng hình ảnh thu được từ các hệ thống ảnh. NIIRS có nguồn gốc từ Hiệp hội Viễn thám và là tiêu
chuẩn được các nhà phân tích, nhà quản lý dữ liệu, các nhà khoa học về hình ảnh và các nhà thiết kế
cảm biến (Leachtenauer [1996], Mayer, và các cộng sự, [1995]). NIIRS ban đầu được phát triển bởi
một nhóm chính phủ / nhà thầu vào đầu những năm 1970. Nhóm hoạt động dưới sự bảo trợ của Ủy
ban Đánh giá độ phân giải ảnh và Báo cáo Tiêu chuẩn (IRARS) của Chính phủ Hoa Kỳ.
Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh NIIRS được Hoa Kỳ, NATO và Liên hiệp Anh và cả Canada sử
dụng rộng rãi trong đánh giá chất lượng từ đầu thu hàng không và vệ tinh.
Hoa Kỳ, NATO, Anh dùng NIIRS đánh giá chất lượng ảnh được giới thiệu chi tiết tại website:
https://fas.org/irp/imint/niirs_c/index.html
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Canada đã có bộ hướng dẫn đánh giá chất lượng đầu thu “Predicting image quality of surveillance
sensors” do S. Wong và R. Jassemi-Zargani tại DRDC - Ottawa Research Centre năm 2014. Bộ hướng
dẫn này nằm dưới sự bảo trợ của Bộ quốc phòng Canada.
Mức điểm tương ứng với tỉ lệ bản đồ và độ phân giải như sau:
STT

Tỉ lệ bản đồ/
Giới hạn độ phân giải

Mức điểm
NIIRS

1

1: 100.000 / (10-20 m)

NIIRS 1

Landsat-8, Sentinel-2, Đa phổ
VNREDSat-1

2

1:50.000 / (5-10 m)

NIIRS 2

Đa phổ SPOT6/7, Đa phổ
FORMOSAT-2

NIIRS 3

Đa phổ Worldview 2/3, Planet
Scope, Đa phổ FORMOSAT-5,
SPOT5

NIIRS 4

Toàn sắc SPOT6/7, VNREDSat-1,
FORMOSAT-5, Đa phổ Worldview
2/3/4, Đa phổ Pleiades

3

4

1:25.000 / (2.5-5 m)
1:10.000 / (1-2 m)

Ví dụ một số đầu thu tương ứng

5

1:10.000 / (1-2 m)
1:5.000 / (0.5-1 m)

NIIRS 5

Skysat, EROSB, Deimos, TripleSat,
KOMPSAT-2

6

1:5.000 / (0.5-1 m)

NIIRS 6

Worldview 2/3/4, Pleiades

7

1:2.000 / (0.2-0.4 m)

NIIRS 7

Worldview 3/4

8

0.1 - 0.2 m

NIIRS 8

9

< 0.1 m

NIIRS 9

Các loại drone, UAV và vệ tinh
quân sự, hàng không

Bảng C.2: Mức điểm tương ứng với tỉ lệ bản đồ và độ phân giải.
Cách thức đánh giá:
- Bước 1: Xác định tỉ lệ bình đồ ảnh hoặc độ phân giải của bình đồ ảnh
- Bước 2: Đối chiếu với tỉ lệ bình đồ ảnh hoặc độ phân giải của bình đồ ảnh để xác định thang NIIRS
cần phải đạt tại bảng trên
- Bước 3: Căn cứ vào yêu cầu của thang NIIRS cần phải đạt, xác định các khu vực có đối tượng tương
ứng.
- Bước 4: Đo đạc, giải đoán các đối tượng tương ứng trên NIIRS với ảnh xác định điểm NIIRS theo bộ
chỉ tiêu đánh giá của Hoa Kỳ tại Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chi tiết ảnh của Hoa Kỳ tại mục 7.
- Bước 5: Xác định, tổng hợp điểm NIIRS.
Lưu ý: Thư viện NIIRS tại https://fas.org/irp/imint/niirs_c/index.html nêu nhiều đối tượng có thể không
có ở trong ảnh, người đánh giá xác định các đối tượng có kích thước hoặc đặc tính tương đương để
đánh giá.

7. Phụ lục bộ chỉ tiêu đánh giá của Hoa Kỳ
7.1. Chỉ tiêu đánh giá NIIRS dân sự:
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Bảng I- Chỉ tiêu đánh giá NIIRS dân sự
1. Cấp độ O
Tính giải thích của hình ảnh bị loại trừ bởi suy thoái, hoặc độ phân giải rất kém.
2. Xếp hạng cấp 1
Phân biệt giữa các loại hình sử dụng đất chính (ví dụ: đô thị, nông nghiệp, rừng, nước, cằn cỗi).
Phát hiện một bến cảng cỡ trung bình.
Phân biệt đường băng và đường lăn tại sân bay lớn.
Xác định các mô hình thoát nước diện tích lớn theo loại (ví dụ: đuôi gai, lưới mắt cáo, hướng tâm).
3. Xếp hạng cấp 2
Xác định các cánh đồng lớn (tức là lớn hơn 160 mẫu Anh) được tưới dạng điểm trong mùa sinh
trưởng.
Phát hiện các tòa nhà lớn (ví dụ: bệnh viện, nhà máy).
Xác định các dạng đường, như cỏ ba lá, trên các hệ thống đường cao tốc chính.
Phát hiện dấu vết phá băng.
Phát hiện sóng từ một con tàu lớn (ví dụ: lớn hơn 300 m).
4. Xếp hạng cấp 3
Phát hiện diện tích lớn (nghĩa là lớn hơn 160 mẫu Anh).
Phát hiện từng ngôi nhà trong khu dân cư.
Phát hiện tàu hỏa hoặc dây chuyền của xe lăn tiêu chuẩn trên đường ray (không phải là xe cá nhân).
Xác định các đường thủy nội địa có thể đi bằng sà lan.
Phân biệt giữa các lâm phần tự nhiên và vườn cây.
5. Xếp hạng cấp 4
Xác định các tòa nhà nông trại như chuồng trại, xilô, hoặc nhà ở.
Đếm các tuyến xe buýt không tham gia dọc theo đường phải hoặc trong sân ga.
Phát hiện sân bóng rổ, sân tennis, sân bóng chuyền ở khu vực thành thị.
Xác định từng bài nhạc, cặp xe lửa, tháp điều khiển, các điểm chuyển đổi trong các sân ga.
Phát hiện đường đi Jeep qua đồng cỏ.
6. Xếp hạng cấp 5
Xác định các đồn điền.
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Xác định từng chiếc xe đường sắt theo loại (ví dụ: gondola, phẳng, hộp) và đầu máy theo loại (ví dụ:
hơi nước, dầu diesel).
Phát hiện cửa mở của các tòa nhà lưu trữ xe.
Xác định lều (lớn hơn hai người) tại các khu cắm trại giải trí đã được xác lập.
Phân biệt giữa các loại cây lá kim và lá rụng lá trong điều kiện lá cây.
Phát hiện động vật lớn (ví dụ: voi, tê giác, hươu cao cổ) ở đồng cỏ.
7. Xếp hạng cấp 6
Phát hiện việc xen xát chất ma tuý dựa trên kết cấu.
Phân biệt giữa các hàng cây trồng (như ngô, đậu tương) và các loại cây trồng hạt nhỏ (ví dụ: lúa mì,
yến mạch).
Xác định xe ô tô như sedan hoặc toa xe ga.
Xác định điện thoại cá nhân / cột điện trong khu dân cư.
Phát hiện các con đường mòn qua những khu vực khô cằn.
8. Xếp hạng cấp 7
Xác định từng cây bông trưởng thành trong một lĩnh vực bông nổi tiếng.
Xác định mối quan hệ đường sắt riêng lẻ.
Phát hiện từng bước trên cầu thang.
Phát hiện các gốc cây và đá trong rừng và đồng cỏ.
9. Cấp độ 8
Đếm từng con lợn con.
Xác định một chuẩn USGS đặt trong một bề mặt lát đá.
Xác định chi tiết nướng và / hoặc tấm giấy phép trên một loại xe chở khách / xe tải.
Xác định cây thông riêng.
Xác định cá rô nước trên ao.
Xác định kính chắn gió trên xe.
10. Cấp độ 9
Xác định đầu cá trên hạt nhỏ (ví dụ: lúa mì, yến mạch, lúa mạch).
Xác định cá rồng trên hàng rào dây thép gai.
Phát hiện từng bước riêng lẻ trong quan hệ đường sắt.
Xác định từng bó cây thông.
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Xác định thẻ tai trên các động vật trò chơi lớn (ví dụ: hươu nai, hươu nai, hươu nai).
7.2. Chỉ tiêu NIIRS mở rộng
7.2.1 Bảng II-1. Tiêu chí nông nghiệp
CẤP ĐỘ 1
Phát hiện lớn (nghĩa là lớn hơn 100 mẫu Anh) cắt giảm và đốt rẫy trong khu rừng. (NIIRS 1.4)
Xác định mô hình sở hữu đất đai dài theo các tuyến đường thủy chính. (NIIRS 1.7)
CẤP ĐỘ 2
Phát hiện sự phá rừng ở những khu vực trồng coca bị nghi ngờ. (NIIRS 2.4)
Phát hiện chắn gió (tức là các hàng cây) giữa các trường (NIIRS 2,6)
Phát hiện sự phá rừng m nghi ngờ khu vực trồng cây thuốc phiện (NIIRS 2,7)
CẤP ĐỘ 3
Xác định con đường của cơn lốc xoáy qua các cánh đồng trồng trọt (NIIRS 3.3)
Phát hiện các vụ phá rừng rừng nhỏ (ví dụ: dưới 1 mẫu Anh) trong khu vực trồng thuốc phiện nghi ngờ
(NIIRS 3.3)
Phát hiện từng tòa nhà lớn (ví dụ: nhà riêng, chuồng trại) trong một trang trại (NIIRS 3.3)
Phát hiện trường bỏ và bỏng bỏng trong rừng thông qua quan sát tái phát triển. (NIIRS 3.3)
Phân biệt giữa đất canh tác và đồng cỏ (NIIRS 3.4)
Phát hiện việc cắt cỏ (NIIRS 3.5)
Phát hiện các hoạt động thu hoạch hạt cơ giới (NIIRS 3,6)
CẤP ĐỘ 4
Phát hiện các hoạt động cày ruộng (NIIRS 4.1)
Xác định các nguồn nước nhỏ (ví dụ như ao thả cá, các ổ đồi của thảo nguyên) ở các vùng đất dốc.
(NIIRS 4.2)
Phân biệt giữa các cây riêng lẻ trong vườn (NIIRS 4.4)
Phân biệt giữa các hàng riêng lẻ trong một vườn nho trưởng thành (NIIRS 4.5)
Phát hiện trang thiết bị nông nghiệp lớn (ví dụ: máy kéo, máy liên hợp) ở những cánh đồng (NIIRS 4 5)
Xác định nhà kính thương mại (NIIRS 4.6)
Phát hiện thu hoạch marijuana dựa trên sự vắng mặt của thực vật trong các lĩnh vực cần sa được biết
đến (NIIRS 4.8)
Phát hiện đường xe qua những cánh đồng cày (NIIRS 4.8)
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CẤP ĐỘ 5
Phát hiện những con vật thuần hóa lớn (ví dụ như ngựa, gia súc) trong chăn thả gia súc (NIIRS 5.3)
Phát hiện các rãnh thủy lợi / thoát nước nhỏ (có chiều rộng dưới 1 m) (NIIRS 5.3)
Xác định từng kiện cỏ khô / rơm rạ (NIIRS 5.4)
Phân biệt giữa máng nước gia súc và các đới thức ăn chăn nuôi trong đồng cỏ (NIIRS 5.7)
Phân biệt giữa các hàng riêng biệt của cây trồng xe tải (NIIRS 5.7)
Phân biệt giữa các xe bán súc vật và các xe bán tải thùng thường (NIIRS 5.8)
Xác định vườn ươm cây cảnh. (NIIRS 5.8)
CẤP ĐỘ 6
Phát hiện một cửa đóng trên một làn đường duy nhất. (NIIRS 6.0)
Xác định vườn cây ăn quả dựa trên kích thước và hình dạng cây (ví dụ, táo, anh đào, cam quýt).
(NIIRS 6.1)
Xác định số hàng trên cây trồng thực địa (ví dụ như ngô, đậu tương). (NIIRS 6.3)
Phát hiện xen canh trong các ô nông trại nhỏ (NIIRS 6.4)
Phân biệt giữa coca trưởng thành và non trẻ (NIIRS 6.5)
Phát hiện vụ thu hoạch của cây coca dựa trên sự vắng mặt của lá cây coca ở những cánh đồng coca
(NIIRS 6.6)
Xác định nhân viên chăn nuôi trên những con đường có làn xe (NIIRS 6.6)
Phát hiện sự hiện diện của các vật cản (ví dụ, sự tăng trưởng cỏ dại, sự sụt đất) trong một hệ thống
tưới tiêu (NIIRS 6.6)
Phát hiện việc tận diệt coca cây bằng tay (NIIRS 6.6)
Xác định các động vật nuôi lớn theo loại (ví dụ: ngựa, bò) (NIIRS 6.7)
Xác định máy kéo theo máy kéo theo loại (ví dụ: cày, máy phun, người cày xới) (NIIRS 6.7)
Phát hiện sự ra hoa của cây thuốc phiện thuốc phiện trong các lĩnh vực đã biết (NIIRS 6.7)
Đếm cừu hay dê trong một bầy. (NIIRS 6.8)
Xác định loại cây ủ chua theo loại (ví dụ: ngô, lúa miến). (NIIRS 6.9)
Phân biệt cây thuốc phiện thuốc phiện với lúa mì nhỏ. (NIIR5 6.9)
CẤP ĐỘ 7
Xác định các động vật nuôi trung bình theo loại (ví dụ: cừu, dê). (NIIRS 7.1)
Xác định các cột hàng rào bằng thép riêng lẻ. (NIIRS 7.6)
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Phân biệt giữa cừu và cừu. (NIIRS 7.7)
Phân biệt giữa các cây chè hoặc cây cà phê riêng. (NIIRS 7.9)
CẤP 8
Xác định một ống vườn chưa tráng đặt trên mặt đất. (NIIRS 8.2)
Xác định loại cây trồng cụ thể được trồng (ví dụ như cà chua, ớt, rau diếp). (NIIRS 8.2)
Phát hiện điểm của bóng đèn củ cải. (NIIRS 8,5)
Phát hiện ống (đường kính khoảng 1 inch) cho hệ thống tưới nhỏ giọt. (NIIR5 8,5)
7.2.2 Bảng II-2. Tiêu chuẩn đối tượng văn hoá
CẤP ĐỘ 1
Phát hiện đường giao thông (đường hoặc đường sắt, nhưng không phân biệt giữa). (NIIRS 1.3)
Phát hiện đường cao tốc và cầu đường sắt trên mặt nước (ví dụ: Cổng Vàng, Vịnh Chesapeake).
(NIIRS 1.7)
Phát hiện đường cao tốc chia nhiều làn xe (ví dụ: lớn hơn bốn làn xe (NIIRS 1.9)
Phát hiện một sân gôn. (NIIRS 1.9)
CẤP ĐỘ 2
Xác định các mô hình đường phố chính ở khu vực thành thị. (NIIRS 2.3)
Xác định thùng chứa POL lớn. (NIIRS 2.5)
Xác định các khối thành phố riêng lẻ trong khu vực đô thị. (NIIRS 2,6)
Xác định các tòa nhà lớn như nhiều cánh. (NIIRS 2,7)
Phát hiện một cây cầu kép / cầu đường trên mặt nước. (NIIRS 2,7)
Phát hiện diện tích lớn phá vỡ hoặc thanh toán bù trừ để xây dựng cơ sở mới hoặc mở rộng các cơ sở
hiện có. (NIIRS 2,7)
Xác định các tàu có chiều dài ~ 300 'theo loại (ví dụ: thương gia, chiến sĩ) tại một cảng đã biết. (NIIRS
2.8)
Phát hiện các bãi xe lửa của sáu hoặc nhiều bài hát. (NIIRS 2.9)
Phát hiện hai con đường được cải thiện làn đường. (NIIRS 2.9)
Phát hiện máy bay lớn (ví dụ Boeing 737, Airbus A-300, MD-80) tại sân bay thương mại lớn. (NIIRS
2.9)
CẤP ĐỘ 3
Phát hiện đường hai làn xe chưa được cải tạo. (NIIRS 3.0)
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Phát hiện dải bảo mật đã bị xóa xung quanh một cơ sở nhạy cảm. (NIIRS 3.1)
Phát hiện cắt / phá đường mòn trong các khu vực có rừng. (NIIRS 3.1)
Phát hiện hoạt động thăm dò dầu khí trên đất liền (ví dụ: lỗ khoan / chiến lợi phẩm, dấu vết khảo sát
địa chấn) trong môi trường khô cằn. (NIIRS 3.2)
Nhận dạng tàu khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi. (NIIRS 3.3)
Phát hiện các dấu hiệu của hoạt động khai thác dưới lòng đất (ví dụ: các công trình đầu mối, chất thải,
cọc tiêu đường sắt). (NIIRS 3.3)
Phát hiện các vị trí khoan dầu mới trong hoặc gần một mỏ dầu đã biết. (NIIRS 3.3)
Phân biệt đường một làn và nhiều làn đường. (NIIRS 3.3)
Xác định một con đường là đường bị chia cắt hoặc không bị chia cắt. (NIIRS 3.3)
Phát hiện các phương tiện rất lớn (ví dụ: xe đầu kéo). (NIIRS 3.3)
Phát hiện các đứt gãy lớn trong đường dây liên lạc (ví dụ: cầu sập, đường bị cuốn trôi, ngập lụt) do
thiên tai. (NIIRS 3.3)
Phát hiện cấu trúc ngăn chặn lò phản ứng hạt nhân. (NIIRS 3.3)
Đếm tất cả các ống khói lớn và / hoặc tháp giải nhiệt ở các nhà máy điện lớn. (NIIRS 3.3)
Phát hiện các hàng ô tô trong một bãi đậu xe. (NIIRS 3.4)
Phát hiện các toa tàu đơn lẻ trên mặt đường ray. (NIIRS 3.5)
Phát hiện máy bay cánh cố định ở đường băng bụi hoặc cỏ. (NIIRS 3.5)
Phát hiện tháp điều khiển tại sân bay. (NIIRS 3.5)
Phát hiện đống xỉ tại nhà máy chế biến khoáng sản. (NIIRS 3.5)
Xác định từng green trên sân gôn. (NIIRS 3.6)
Phân biệt các toa tàu riêng lẻ trong đoàn tàu. (NIIRS 3.7)
Phát hiện ô tô. (NIIRS 3,7)
Xác định một bãi biến điện nhỏ (ví dụ, dưới 1/4 mẫu Anh) trong một khu dân cư. (NIIRS 3.8)
Phát hiện tháp liên kết với đường dây điện. (NIIRS 3.8)
Phát hiện tháp canh dọc theo hàng rào chu vi. (NIIRS 3.8)
CẤP ĐỘ 4
Xác định các nguồn cháy thứ cấp tiềm ẩn (ví dụ: khu vực chứa nhiên liệu, khu vực chứa chất nổ).
(NIIRS 4.1)
Phát hiện hàng rào an ninh tại một cơ sở công nghiệp đô thị. (NIIRS 4.1)
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Phát hiện các rào cản / chướng ngại vật (ví dụ: thùng, khúc gỗ) trên đường băng. (NIIRS 4.2)
Phát hiện các nhóm hàng hóa (ví dụ: thùng, pallet) trên cầu tàu và bến tàu. (NIIRS 4.2)
Phát hiện cây đổ cản trở đường hai làn. (NIIRS 4.4)
Phân biệt giữa đầu máy và toa xe. (NIIRS 4.6)
Phát hiện hư hỏng cấu trúc bên ngoài của các tòa nhà đô thị do thiên tai. (NIIRS 4.7)
Xác định nhà máy bơm tại khu vực chứa POL (xăng, dầu, nhớt) trên mặt đất. (NIIRS 4.7)
Xác định xe tải là ca-bin vượt động cơ hoặc động cơ ở phía trước. (NIIRS 4.7)
Phát hiện một rào cản / chướng ngại vật bằng bê tông riêng lẻ (ví dụ: răng rồng, rào chắn Jersey).
(NIIRS 4.8)
CẤP ĐỘ 5
Xác định các nguyên liệu thô (ví dụ: gỗ, cát, sỏi, gạch) trong khu vực xây dựng nhà ở. (NIIRS 5.0)
Xác định các vạch kẻ riêng biệt được sơn trên đường lát đá, tạp dề, bãi đậu xe. (NIIRS 5.1)
Phân biệt giữa đường bánh xe và đường bánh xích. (NIIRS 5.1)
Xác định các thiết bị xây dựng lớn theo loại (ví dụ: máy ủi, xe cuốc, máy san đường). (NIIRS 5.2)
Xác định các cột điện / điện thoại riêng lẻ trong các khu dân cư. (NIIRS 5.4)
Xác định các cột điện bị đổ. (NIIRS 5.5)
Phát hiện các đường trên đường chạy, bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt, bóng chày, khu vực chơi bóng
đá. (NIIRS 5.5)
Xác định từng thùng phuy 55 gallon riêng lẻ trong kho chứa mở. (NIIRS 5,7)
CẤP ĐỘ 6
Phát hiện các cá nhân khi không ở trong một nhóm. (NIIRS 6.2)
Xác định các máy biến áp điện gắn trên cực trong các khu dân cư. (NIIRS 6.4)
Phát hiện các biển báo đường nhỏ (ví dụ: dừng, nhường đường, giới hạn tốc độ) trong khu vực đô thị.
(NIIRS 6.6)
Xác định vật liệu xây dựng của các công trình đô thị (ví dụ: gạch, gỗ, bê tông, vữa, ngói, không nung).
(NIIRS 6.8)
Xác định các cờ trên green ở sân gôn. (NIIRS 6,9)
CẤP ĐỘ 7
Xác định từng đường dây tiện ích trên mặt đất trong khu dân cư. (NIIRS 7.1)
Xác định nắp cống. (NIIRS 7.1)
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Xác định vòi chữa cháy. (NIIRS 7.2)
Xác định các chi (tay, chân) trên một cá nhân. (NIIRS 7.3)
Phân biệt giữa các mối nối hàn và đinh tán trên các bể POL lớn. (NIIRS 7.6)
Xác định đinh tán hoặc đường nối trên đầu máy. (NIIRS 7.6)
Xác định các chi tiết của xe đạp (ví dụ: khung, bánh xe / lốp, v.v.). (NIIRS 7.7)
Phát hiện gương chiếu hậu bên ngoài trên xe du lịch. (NIIRS 7.7)
Nhận dạng các công cụ nông nghiệp hoặc xây dựng theo hình dạng chung (ví dụ: xẻng, chĩa ba, cuốc,
rìu, búa tạ). (NIIRS 7.9)
Xác định các vết zona bằng nhựa đường riêng lẻ trên mái nhà dân dụng. (NIIRS 7.9)
Đếm chất cách điện bằng gốm trên các dây truyền dẫn riêng lẻ tại bãi chuyển mạch. (NIIRS 7.9)
CẤP ĐỘ 8
Xác định vị trí van dọc theo một đường ống nhỏ (~ 3 "). (NIIRS 8.0)
Phát hiện sự ăn mòn trên bề mặt kim loại. (NIIRS 8.1)
Nhận dạng các dụng cụ cầm tay nhỏ (ví dụ: búa, cưa thợ mộc, cờ lê ống). (NIIRS 8.1)
Nhận biết nhãn vật liệu nguy hiểm trên thùng và thùng. (NIIRS 8.1)
Xác định đăng ký trên tàu vui chơi tại cảng. (NIIRS 8.1)
Xác định hướng dòng chảy qua đường ống dựa trên các mũi tên dòng chảy. (NIIRS 8.2)
Xác định các đặc điểm khuôn mặt trên một cá nhân (tức là , ít nhất là phân biệt một phần một số đặc
điểm trên khuôn mặt). (NIIRS 8.2)
Nhận dạng ăng-ten điện thoại di động trên xe khách. (NIIRS 8.2)
7.2.3 Bảng II-3. Tiêu chí đối tượng tự nhiên
CẤP ĐỘ 1
Xác định các đoạn bị bỏ hoang ở các đồng bằng sông ngòi. (NIIRS 1.4)
Phát hiện diện tích lớn (ví dụ: lớn hơn 100 mẫu Anh) làm sạch gỗ. (NIIRS 1.7)
Xác định một vùng đồng bằng nội địa, dựa trên các kênh bện và các vùng phủ kín. (NIIRS 1,8)
Phát hiện những bãi biển cát ven biển lớn. (NIIRS 1,8)
CẤP ĐỘ 2
Phân biệt giữa các hòn đảo và tổ của các tàu thuyền neo đậu. (NIIRS 2.2)
Phát hiện các tháp tiện ích ở các khu vực rừng dựa trên một dải thông đường tròn. (NIIRS 2,7)
CẤP ĐỘ 3
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Xác định loại thảm thực vật nói chung (ví dụ cỏ, bàn chải, đất ngập nước, vụ mùa nông nghiệp) ở các
khu vực không có rừng. (NIIRS 3.1)
Phát hiện đường đi xe jeep. (NIIRS 3.3)
Xác định các mảnh đất nông nghiệp nhỏ và đốt cháy (ví dụ: <1 mẫu Anh). (NIIRS 3.5)
Xác định các đường thủy nội địa có thể điều hướng bằng các tàu trung bình (ví dụ: 30 'cabin cruiser).
(NIIRS 3.5)
Phát hiện các khu rừng nhỏ (ví dụ: dưới 1 mẫu Anh) ở khu rừng. (NIIRS 3.5)
Phân biệt giữa tán rừng mở và đóng. (NIIRS 3.5)
Phát hiện sạt lở đất hoặc lở đá lớn đủ để gây trở ngại cho một làn đường duy nhất. (NIIRS 3,6)
Phân biệt giữa các mỏ đá hoạt động và bị bỏ rơi. (NIIRS 3.7)
CẤP ĐỘ 4
Phát hiện các con đường jeep trong bàn chải chà. (NIIRS 4.1)
Phân biệt giữa các hòn đảo và thảm thực vật thủy sinh. (NIIRS 4.1)
Xác định hoạt động khai thác cáp. (NIIRS 4.1)
Phát hiện từng đoạn đường xe tải qua thảm cỏ. (NIIRS 4.3)
Phát hiện sự tắc nghẽn theo chiều dọc (ví dụ: cây, bụi, cây gụ) ở các bãi đáp trực thăng thực vật.
(NIIRS 4.3)
Xác định sàn gỗ (tức là các ngăn xếp của các bản ghi được cắt gần đây). (NIIRS 4.4)
Phát hiện các tuyến đường xe jeep đi qua các khu vực đất trống. (NIIRS 4.5)
Phát hiện cây ngã trong đường thuỷ nội địa. (NIIRS 4.9)
CẤP ĐỘ 5
Xác định hummocks trong đầm lầy / đầm lầy. (NIIRS 5.0)
Phát hiện gỗ khai thác chọn lọc. (NIIRS 5.0)
Phát hiện các con đường mòn qua đồng cỏ. (NIIRS 5.1)
Phát hiện động vật có vú biển nhỏ (ví dụ, hải cảng) trên băng nổi. (NIIRS 5.1)
Phát hiện các nguồn nước nhỏ (ví dụ như lò xo, rong) ở các khu vực khô cằn. (NIIRS 5.2)
Phân biệt từng cây trong rừng rụng lá rụng kín. (NIIRS 5.3)
Xác định các thị trấn chó đồng cỏ dựa trên mô hình gián đoạn đất đai. (NIIRS 5.4)
Phát hiện bằng chứng về việc giết cá (ví dụ: khối lượng cá nổi). (NIIRS 5.5)
Xác định các loài cây trên cơ sở cấu hình vương miện. (NIIRS 5.5)
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Phát hiện trò chơi lớn (ví dụ: hươu, linh dương, hươu nai, hươu nai) trong một đồng cỏ. (NIIRS 5.6)
CẤP ĐỘ 6
Phát hiện các vật thể tự nhiên (ví dụ: gốc cây, đá lớn, tảng đá) trong rừng rìa và các cánh đồng. (NIIRS
6.2)
Phân biệt giữa các khúc gỗ và các dải cỏ thủy sinh / đầm trong đầm lầy / đầm lầy. (NIIRS 6.3)
Phân biệt giữa bột giấy, cây cối, gỗ và lâm phần gỗ xẻ. (NIIRS 6.3)
Phát hiện trường học của cá heo (ví dụ, Bottlenose, Dahl) trong vùng nước ven biển. (NIIRS 6.5)
Phân biệt giữa cát và sỏi đá / bãi biển. (NIIRS 6.5)
Phân biệt giữa bột giấy, cực, và gỗ xẻ trong các gian hàng hỗn hợp. (NIIRS 6.7)
Phát hiện động vật có vú biển nhỏ (ví dụ, hải cảng) trên các bãi biển cát / sỏi. (NIIRS 6.8)
CẤP ĐỘ 7
Phát hiện các con rùa biển giữa các vị trí tổ và nước. (NIIRS 7.4)
Phát hiện tổ chim ăn thịt lớn (ví dụ: chim ưng, chim ưng). (NIIRS 7.5)
Phát hiện từng con chim lớn (ví dụ: ngỗng tuyết, ngỗng Canada, con trumpet ngan) trong các cánh
đồng lúa thu hoạch trước đây. (NIIRS 7.6)
Phân biệt giữa cá sấu / cá sấu và cây ngã / khúc gỗ trên đất. (NIIRS 7.6)
Xác định vật thể nổi như túi rác. (NIIRS 7.6)
CẤP ĐỘ 8
Phân biệt giữa con nai trắng và làm dựa trên sự hiện diện của gạc. (NIIRS 8.2)
Xác định cattails cá nhân. (NIIRS 8.3)
Xác định tỷ lệ chiếm dụng tổ chim lớn (ví dụ: chim đại bàng, chim ưng). (NIIRS 8.3)
Xác định các loài cây dựa trên kích cỡ và hình dạng của lá. (NIIRS 8.4)
Phân biệt giữa biển dầu và không bị ảnh hưởng. (NIIRS 8,5)
Phân biệt giữa các loài cây dựa trên kết cấu vỏ cây. (NIIRS 8,5)
Xác định dải cổ trên chim nước lớn (ví dụ: ngỗng tuyết, ngỗng Canada…) (NIIRS 8.6)
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Thư mục tài liệu tham khảo
[1]

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám

[2]

Thông tư số 05/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 25 000 và 1: 50 000
bằng ảnh vệ tinh

[3]

Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường về quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu
cao để cung cấp đến người sử dụng

[4]

Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

[5]

Thông tư số 06/TT/2020/BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở TCVN7087:2013
(CODEX STAN 1-1985, Sửa đổi 2010) Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

[6]

ISO:19130-1:2018,Geographic information — Imagery sensor models for geopositioning — Part
1: Fundamentals - Chuẩn thông tin địa lý- các mô hình đầu thu ảnh để định vị- phần 1- Cơ sở.

[7]

Civil NIIRS Reference Guide Prepared By the Imagery ResolutionAssessments and Reporting
Standards (IRARS) Committee. USA

[8]

ISO/TS 19010-2:2008 (E), Geographic information - Reference model - Part 2: Imagery
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