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LỜI NÓI ĐẦU 
 

   Trong gần hai thập kỷ vừa qua Điều khiển học và Tự động hoá đã từng bước khẳng 

định vị thế của mình trong sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước. Nhiều công nghệ 

mới đã được nghiên cứu và áp dụng vào sản xuất, góp phần tạo nên bước đột phá trong 

nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Để đáp ứng mong mỏi có một diễn đàn về Điều khiển và 

Công nghệ tự động hoá của nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo và các doanh nhân, Hội Tự 

động hoá Việt Nam đã phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn 

quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hoá ( VCCA-2011). 

 

  VCCA- 2011 nêu tiêu chí : “Phát triển Điều khiển học và Công nghệ tự động hoá vì sự 

phồn thịnh của đất nước”.  Qua đó tạo ra sự liên kết gắn bó giữa “nghiên cứu – đào tạo - 

sản xuất kinh doanh. Hội nghị là diễn đàn gặp gỡ, báo cáo các kết quả nghiên cứu, ứng 

dụng chuyển giao công nghệ và trao đổi các phương hướng nghiên cứu, hợp tác trong 

lĩnh vực điều khiển và tự động hoá giữa các nhà nghiên cứu khoa học, quản lý, giảng dạy 

và sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.  

 

   VCCA- 2011 đã lựa chọn được 46 chủ đề tập trung vào ba lĩnh vực chính là : Điều 

khiển học, Công nghệ tự động hoá và Ứng dụng.  

 

   Tuyển tập báo cáo của hội nghị gồm 135 bài báo đã đuợc phản biện và hoàn thiện và 2 

báo cáo mời. Các báo cáo là những kết quả nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng mới trong 

lĩnh vực điều khiển và tự động hoá trong 5 năm qua đựơc trình bày tại phiên toàn thể và 

17 tiểu ban trong đó mảng Điều khiển học có 8 tiểu ban và mảng Công nghệ tự động hoá 

có 9 tiểu ban. 

 

    Thay mặt Ban Tổ chức và Ban Chương trình của Hội nghị, tôi chân thành cám ơn sự 

hỗ trợ to lớn và quý báu của các cơ quan bảo trợ: Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Công 

Thương,Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam.Trân trọng cám ơn các tác giả đã gửi bài và trực tiếp đến trình bày báo 

cáo tại Hội nghị. 

 
                                                                                              Chủ tịch Hội nghị 

 

                                                                                                
                                                                                            TS.Đỗ Hữu Hào 



 

Cơ quan bảo trợ: 

Bộ Khoa học và Công nghệ                           Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 

Bộ Công thương                                             Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam 

Bộ Giáo dục và Đào tạo                                  Đại học Quốc gia Hà nội 

 Cơ quan đồng tổ chức: 

Hội Tự động hóa Việt nam                            Trường Đại học Bách khoa Hà nội 

Sở Khoa học và công nghệ Hà nội                 Viện Công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam 

Sở Khoa học và công nghệ TP HCM             Học Viện Kỹ thuật Quân sự 

Hội đồng cố vấn: 

GS. TS. Châu Văn Minh           Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

GS. Viện sỹ Đặng Vũ Minh      Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

TS. Nguyễn Quân                      Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

TS. Vũ Huy Hoàng                    Bộ trưởng Bộ Công thương 

Chủ tịch:                        

TS. Đỗ Hữu Hào                        Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam 

Ban tổ chức: 

Đồng Trưởng ban: 

KS. Phạm Ngọc Thăng ,             Phó Chủ tịch - Tổng thư ký   Hội Tự động hoá Việt Nam 

GS.TSKH. Phạm Thế Long,       Giám đốc - Học Viện Kỹ thuật Quân sự 

GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng,    Hiệu trưởng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

PGS. TS. Lê Hoài Quốc,             Phó Giám đốc Sở KH&CN Tp. Hồ Chí Minh 

TS. Lê Xuân Rao,                        Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

PGS. TS. Thái Quang Vinh,       Viện  trưởng  Viện công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam 

Uỷ viên:  

PGS.TS. Nguyễn Mộng Hùng,    CT Hội Tự động hoá TP. Hồ Chí Minh 

PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn,        Hội Tự động hoá Việt Nam 

TS. Trần Quang Uy,                    Tổng TK Hội Đo lường Việt Nam 

ThS. Đinh Văn Hiến,                   Phó TBT Tạp chí Tự động hoá ngày nay 
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ThS.  Nguyễn Như Thắng,  Công ty Minh Việt 
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Ban chương trình:  
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Uỷ viên: 

PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh,           Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn 

PGS. TS. Nguyễn Tăng Cường,        Học viện Kỹ thuật Quân sự 

PGS. TS. Lê Bá Dũng,                      Viện công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam 

PGS. TS. Bùi Thế Dũng,                   Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam                   

TS. Phạm Trung Dũng,                     Học viện Kỹ thuật Quân sự 

PGS. TS. Tô Văn Dực,                      Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự                          

PGS. TS. Lê Văn Doanh,                  Trường Đại học bách khoa Hà Nội 

GS. TSKH. Bạch Vọng Hà,               Hội Tự động hóa Việt Nam           

TS. Đặng Xuân Hoài,                        Tổng công ty tàu thuỷ Việt Nam 

GS. TS. Đào Văn Hiệp,                     Học viện Kỹ thuật Quân sự                       

PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan,       Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn,           Đại học Dân lập Hải Phòng 

TS. Nguyễn Quang Hải,                    Viện phó Viện Kỹ thuật quân sự Hải quân 

PGS. TS. Nguyễn Như Hiển,            Đại học Thái Nguyên       

GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang,      Trường  Đại học bách khoa Hà Nội 

PGS. TS. Bùi Quốc Khánh,              Giám đốc Trung tâm Hi-Tech, Trường Đại học bách khoa Hà Nội 
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PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng,         Trường Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh 

TS.  Nguyễn Thế Truyện,                Viện trưởng Viện Điện tử, Tin học và Tự động hoá 

PGS. TS. Trần Đức Thuận,             Trưởng Ban Đào tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự               

TS. Đặng Ngọc Thanh,                    Học viện Kỹ thuật Quân sự 

PGS. TS. Nguyễn Tân Tiến,            Trường Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh 

PGS. TS. Trần Quang Vinh,            Đại học quốc gia Hà Nội 

PGS. TS. Đoàn  Quang Vinh,          Đại học Đà nẵng 

PGS. TS. Thái Quang Vinh,            Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam 

PGS. TS. Đào Hoa Việt,                  Học viện Kỹ thuật Quân sự 

GS. TS. Phạm Thị Ngọc Yến,         Trường Đại học bách khoa Hà Nội 

Hỗ trợ công tác phản biện: 

Nguyễn Cao Thăng,  Hồ Phạm Huy Anh,  Lê Phương Minh, Nguyễn Nam Quang,  Vũ Ngọc Huy,   Phạm Trực, Phan Quốc 

Dũng,  Nguyễn Quang Địch, Trần Xuân Minh, Ngô Đức Minh 

5



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
Nhà E – Ngõ 17 – Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội 

ĐT:  84.4.38684569;  Fax: 84.4.38684570 

Email:  nxbbachkhoa@mail.hut.edu.vn  

Website: http://nxbbachkhoa.hut.edu.vn 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

TUYỂN TẬP 

HỘI NGHI TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT 

VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 
THE FIRST VIETNAM CONFERENCE ON CONTROL AND AUTOMATION 

 

 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
 

Giám đốc 

TS. PHÙNG LAN HƯƠNG 

 

Tổng biên tập 

TS. PHÙNG LAN HƯƠNG 

 

 

Biên tập nội dung:  GS. TSKH. NGUYỄN PHÙNG QUANG 
PGS. TSKH. PHẠM THƯỢNG CÁT 

PGS. TSKH. NGUYỄN CÔNG ĐỊNH 

 

Biên tập kỹ thuật:  Ban biên tập 
 

Trình bày:     NGUYỄN TUẤN VINH 
 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

Mã số: ISBN 978-604-911-020-7 

In 400 đĩa CD, tại Hà Nội 

Số xuất bản: 821-2011/CXB/01-419/BKHN     cấp ngày  4  tháng 8 năm 2011; 

In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011. 

6

mailto:nxbbachkhoa@mail.hut.edu.vn
http://nxbbachkhoa.hut.edu.vn/undefined/




























Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2011 
 

VCCA-2011 

Hệ thống tự động kiểm định chất lượng vải dệt dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh 

và nhận dạng 

Automatic fabric inspection system based on image processing and pattern 

recognition techniques 

Lê Huy Việt, Trần Thị Thanh Hải, Lê Thị Lan 

Viện nghiên cứu quốc tế MICA, HUST - CNRS/UMI 2954 - Grenoble INP 

Trường ĐHBK Hà Nội 

e-Mails: {Huy-Viet.Le, Thanh-Hai.Tran, Thi-Lan.Le}@mica.edu.vn 

  
 

Tóm tắt 
Kiểm định chất lượng vải là một khâu quan trọng 

trong quá trình sản xuất các sản phẩm dệt may. Hiện 

nay, khâu kiểm định chất lượng vải dệt tại các nhà 

máy dệt may tại Việt Nam được tiến hành một cách 

thủ công (phát hiện lỗi bằng mắt và đánh dẫu lỗi bằng 

tay). Công  việc này tốn kém và nhàm chán. Hơn thế 

nữa, độ  chính xác phụ thuộc vào kinh nghiệm của kỹ 

thuật viên và độ chính xác này thường giảm sau nhiều 

giờ làm việc. Để giải quyết vấn đề đó, trong vài năm 

gần đây, một số hệ thống kiểm định chất lượng tự 

động dựa trên các kỹ thuật nhận dạng và máy học đã 

được nghiên cứu thử nghiệm. Trong bài báo này 

chúng tôi trình bày một số đề xuất trong việc xây 

dựng và phát triển một hệ thống kiểm tra tự động chất 

lượng vải dệt dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh và nhận 

dạng với mục đích nâng cao hiệu suất của quá trình 

kiểm định chất lượng vải dệt.  

 

Abstract:  

Fabric inspection plays an important  role  in  garment 

companies. With conventional fabric inspection 

systems, the human inspectors have to detect and 

classify defects manually. This work is tedious and 

expensive. Moreover, defect detection accuracy 

depends highly in inspector’s experience and 

decreases after a number of working hours.  In  recent 

years, several automatic  fabric  inspection approaches 

based on computer vision and machine learning 

techniques have been proposed. This paper aims at 

presenting our relatively complete fabric inspection 

system.  

 

1. Giới thiệu chung 
Dệt may là một trong những ngành trọng điểm của 

nền công nghiệp Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng 

cục thống kê năm 2009, dệt may chiếm 8% tổng thu 

nhập các ngành công nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu 9 

tháng đầu năm 2009 đạt 6.7 tỷ USD chiếm 16 % tổng 

kim ngạch xuất khẩu của cả nước (41,7 tỷ USD). Đây 

là những con số chứng tỏ vai trò quan trọng của 

ngành dệt may trong việc phát triển nền kinh tế đất 

nước.  

Trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, 

ngành dệt may đang phải đối mặt với nhiều thách thức 

lớn, phải cạnh tranh ngang bằng với các cường quốc 

xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia, 

Pakixtan, Hàn Quốc v.v. Để đối mặt và vượt qua 

những thách thức này, ngành dệt may nói riêng và xã 

hội nói chung phải giải quyết từng khó khăn mà một 

trong số đó là đảm bảo chất lượng sản phẩm dệt may. 

Quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm dệt 

đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định doanh 

thu của công nghiệp dệt may. Để nâng cao chất lượng 

vải dệt, các lỗi dệt phải được phát hiện càng sớm càng 

tốt để giảm thất thoát kinh tế. Hiện tại quy trình kiểm 

định vải dệt thường được tiến hành một cách thủ công 

nên dễ gây nhàm chám, năng suất lao động không 

cao, hiệu quả giảm theo thời gian lao động. 

Việc phát hiện lỗi do con người đảm nhiệm có 

hiệu suất khoảng 60-70% [1]. Mặt khác, với khổ vải 

trên 2m và tốc độ tời vải khoảng 30m/phút là vượt 

quá khả năng làm việc của con người. 

Việc tự động hóa kiểm định chất lượng sản phẩm 

đã được nghiên cứu phát triển ở một số nước tiên tiến 

trên thế giới, được áp dụng khá phổ biến ở các nước 

có ngành công nghiệp dệt may phát triển như Trung 

Quốc, Ấn độ, v.v. Tại Việt nam, quy trình này vẫn 

chủ yếu được tiến hành thủ công. Các nhân công đứng 

trước máy tời vải, phát hiện các lỗi vải bằng mắt 

thường, sau đó đánh dấu lỗi vải bằng cách gắn bằng 

tay vật đánh dấu tại vị trí có lỗi (xem Hình 1).  

 

  
H.1 Kiểm tra chất lượng vải tại các nhà máy dệt may 

Trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu khoa học và Phát 

triển công nghệ cấp thành phố 2010-2011, chúng tôi 

đã tiến hành các nghiên cứu nhằm mục đích tự động 

hóa khâu kiểm tra lỗi vải dệt dựa trên các công cụ xử 

lý ảnh và nhận dạng. Trong bài báo này chúng tôi sẽ 

trình bày mô hình tổng quát hệ thốngphát hiện tự 

động lỗi vải dệt dựa trên các kỹ thuật tiên tiến về xử 

lý ảnh và nhận dạng. Mô hình này có khả năng áp 

dụng vào bất kỳ nhà máy dệt may nào mà không phụ 

thuộc vào kiến trúc cũng như cơ sở hạ tầng của nhà 
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máy. Chúng tôi cũng trình bày việc triển khai mẫu thử 

mô hình và đánh giá thực nghiệm tại công ty Norfolk 

Hatexco – đơn vị phối hợp thực hiện đề tài.  

 

2.  Hệ thống kiểm định tự động chất 

lượng vải dệt 
  2.1 Mô hình tổng thể của hệ thống 

Hình 2 trình bày mô hình tổng thể của hệ thống đề 

xuất. Vải dệt được tời trên một máy tời. Hệ thống 

camera được đặt trước mặt vải cho phép chụp lại ảnh 

của vùng vải quan tâm.  Các hình ảnh này được gửi 

đến hệ thống để xử lý và ra quyết định xem vùng vải 

đó có chứa lỗi hay không (phát hiện lỗi) và nếu có thì 

xác định xem đó là lỗi gì (phân loại lỗi). 

Hình 3 miêu tả chi tiết về các khối chức năng của hệ 

thống bao gồm các khối phần cứng và phần mềm xử 

lýTrong các mục tiếp theo chúng tôi sẽ trình bày chi 

tiết về thiết kế và cài đặt các khối này.

  

 

 
H.2 Mô hình tổng thể của hệ thống phát hiện và nhận dạng lỗi vải dệt 

 

 

 
H.3 Sơ đồ khối chức năng của hệ thống 
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2.2 Thiết kế phần cứng 

Thiết kế phần cứng của hệ thống bao gồm thiết kế hệ 

thống giá đỡ, đèn chiếu sáng và hệ thống camera. 

Trong đó, hệ hệ thống giá đỡ và đèn chiếu sáng phải 

đảm bảo yêu cầu sau: 

 Hệ thống giá đỡ đèn và camera phải đảm bảo 

chắc chắn, chống rung. 

 Hệ thống đèn chiếu sáng phải đảm bảo cường 

độ sáng đồng đều, tần số quét của đèn phải lớn 

hơn tần số của camera. 

Dựa vào nhưng yêu cầu trên, chúng tôi thực hiện thiết 

bị như sau: 

 Sử dụng giá đỡ bằng kim loại, các khớp nối có 

đệm xốp đảm bảo chống rung. 

 Sử dụng đèn LED để chiếu sáng. 

 Sử dụng phương pháp chiếu sáng từ trên 

xuống. 

Hệ thống camera được thiết kế phải đảm bảo các yêu 

cầu:  

 Sản phẩm dệt được kiểm tra, đánh giá chất 

lượng dựa trên ảnh thu nhận được ngay ở máy 

tời nên chất lượng thu nhận ảnh sẽ ảnh hưởng 

đến hiệu quả của hệ thống. Do đó ảnh thu nhận 

được phải đảm bảo nét và ít nhiễu.  

 Ảnh phải có độ sắc nét cao, trong khi hệ thống 

chiếu sáng không phải thiết kế thức tạp. 

Dựa vào các yêu cầu trên, hệ thống camera được thiết 

kế như sau: 

 Sử dụng camera scanline cho phép quét ảnh 

trên một đường thẳng. Việc sử dụng camera 

scan line có một số ưu điểm chính sau:  

 Các camera quét dòng phù hợp hơn 

trong việc quan sát các đối tượng 

chuyển động (vải chuyển động trên 

mặt phẳng tời), tránh gây ra sự trùng 

lặp quan sát như trong trường hợp 

của camera quét vùng. Vấn đề xử lý 

trùng lặp này là không cần thiết và 

chiếm không ít nguồn tài nguyên của 

hệ thống. Sử dụng line-scan camera 

trong các hệ thống này sẽ tránh được 

sự lãng phí này, đặc biệt hữu ích 

trong các ứng dụng tốc độ cao và yêu 

cầu độ phân giải cao 

 Camera quét dòng cho ảnh có độ phân 

giải cao hơn nhiều so với ảnh thu 

được từ các camera quét vùng, vì thế 

cho phép nhận dạng được các lỗi có 

kích thước nhỏ. 

 Cấu hình của camera được lựa chọn để đảm 

bảo có thể quan sát được toàn bộ khổ vải. 

 

2.3 Thiết kế phần mềm 

Phần mềm của hệ thống bao gồm 3 mô đun chính: mô 

đun phát hiện lỗi vải dệt, mô đun phân loại lỗi và mô 

đun định vị lỗi. Bên cạnh 3 mô đun đó, chúng tôi 

cũng xây dựng một mô đun quản lý cơ sở dữ liệu, cho 

phép lưu trữ lại các kết quả từ 3 mô đun tính toán 

chính. Hình 4 biểu diễn mối quan hệ giữa các mô đun 

và luồng dữ liệu trao đổi giữa các mô đun.  

Camera

Mô đun thu 

nhận ảnh

Mô đun phát 

hiện lỗi

Mô đun 

quản lý 

CSDL

Vải dệt

Mô đun định 

vị lỗi (2D)

Mô đun 

phân loại lỗi

CSDL

Ảnh mức xám Ảnh vải lỗi

Ảnh lỗi được 

phân loại

Vị trí ảnh lỗi

Ảnh lỗi, 
thông tin 

về lỗi

Mô đun định 

vị 3D

 
H.4 Dữ liệu được trao đổi giữa các mô đun phần 

mềm 

 

Mô đun phát hiện lỗi 

Mô đun phát hiện lỗi vải dệt xác định sự tồn tại của 

lỗi trong ảnh vải dệt được thu nhận bởi camera. Đầu 

vào của mô đun là ảnh vải (ảnh màu) và đầu ra là ảnh 

nhị phân, với vùng trắng là vùng có lỗi và vùng đen là 

vùng không có lỗi. 

 

Ảnh đầu vào 

(IM)

Bộ lọc Gabor lẻ

Oodd = |IM*Odd_GW|
Bộ lọc Gabor chẵn

Oeven = |IM*Even_GW|

Hợp nhất 2 ảnh

(Image Fusion)

Làm trơn ảnh

(Smoothing Filter)

Nhị phân ảnh

(Binarization)

Phân vùng lỗi

(Defects Segmented)
 

H.5 Sơ đồ khối của mô đun phát hiện lỗi vải dệt 

 

Hình 5 trình bày thuật toán  phát hiện lỗi sử dụng bộ 

lọc Gabor được nghiên cứu thử nghiệm trong hệ 

thống đề xuất. Trong đó: 

 Bộ lọc Gabor chẵn cho phép phát hiện lỗi có 

dạng nổi cục hoặc kích thước lớn (vết bẩn, lỗ 

thủng, loang màu). 

 Bộ lọc Gabor lẻ cho phép phát hiện lỗi có dạng 

mảnh, dài (thể hiện dưới dạng đường biên với 

độ biến thiên về cường độ sáng lớn hơn các 
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điểm xung quanh – như vệt dọc vệt ngang, sai 

tổ chức sợi). 

Cửa sổ quét của bộ lọc Gabor cần phải lựa chọn phù 

hợp. Một vết bẩn loang dầu có kích thước lớn có thể 

bị bỏ sót trong quá trình rút trích đặc trưng bởi bộ lọc 

có cửa sổ quét nhỏ. Tuy nhiên, nếu việc lựa chọn kích 

thước cửa sổ quét của bộ lọc quá lớn sẽ ảnh hưởng 

đến tốc độ của giải thuật. Do đó, tùy theo cơ sở dữ 

liệu lỗi vải, cần có một thống kê sơ bộ về kích thước 

lỗi vải để chọn cửa sổ quét của bộ lọc với kích thước 

phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất. Chi tiết về mô đun 

này được trình bày tại [2]. 

 

Mô đun phân loại lỗi 

Sau khi xác định được sự tồn tại của lỗi trên vải, ta 

tiến hành phân loại lỗi để xác định lỗi thuộc họ lỗi 

nào, mức độ lỗi ra sao. Như vậy đầu ra của mô đun 

phát hiện lỗi sẽ là đầu vào của mô dun phân loại lỗi. 

Để phân loại được lỗi, ta cần xác định các đặc 

trưng riêng của từng lỗi để từ đó phân loại chính xác. 

Sau đó các đặc trưng này kết hợp với bộ phân lớp để 

phân loại lỗi. Một số phương pháp phân loại lỗi đã 

được đề xuất cho bài toán phân loại lỗi vải dệt như: 

phương pháp dùng biến đổi FFT và mạng nơ ron [3], 

phương pháp sử dụng phân bố mức xám và mạng nơ 

ron phản hồi ngược [4], phương pháp sử dụng ma trận 

đồng xuất hiện và mạng nơ ron [5], [6]. Trong hệ 

thống hiện tại, chúng tôi xây dựng một bộ phân loại 

lỗi khá đơn giản dựa trên đặc điểm về kích thước của 

lỗi vải dệt.  

 

Mô đun định vị lỗi 

Mô đun định vị lỗi vải dệt thực hiện việc xác định 

tọa độ 3D của lỗi dựa trên tọa độ 2D được xác định 

trong mô đun phát hiện lỗi. Ở định vị 2D, lỗi vải được 

xác định với 2 tọa độ (x, y) trong hệ tọa độ Oxy (lấy 

góc “trên – trái” của ảnh vải làm gốc). Vị trí của lỗi 

vải trên ảnh (x, y) sẽ tương ứng với vị trí 3D (X, Y, Z) 

trên mặt phẳng vải trong hệ tọa độ OXYZ (lấy camera 

làm gốc). Nếu camera cố định, trục camera nghiêng 

với mặt phẳng vải một góc không đổi thì Z = 0. X và 

Y sẽ được xác định dựa vào x, y bằng công thức 

quang học được trình bày trong [7]. 

 

3. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống 
3.1 Thử nghiệm hệ thống chiếu sáng 

Trong hệ thống chiếu sáng, chúng tôi sử dụng đèn 

LED. Đèn LED là đèn có tần số quét cao, phù hợp với 

tần số quét của camera. Như đã trình bày ở trên việc 

lựa chọn khoảng cách từ đèn tới mặt vải cũng ảnh 

hưởng đến chất lượng ảnh thu nhận. Nếu đèn để xa 

mặt vải, sự phân bố cường độ sáng ở 2 biên vải và 

giữa vải chênh lệch nhau khá nhiều (2 biên vải sẽ tối 

hơn). Chúng tôi đã thử nghiệm ở các khoảng cách 

khác nhau. Qua thử nghiệm, để thu được ảnh vào 

camera có chất lượng tốt, chúng tôi đã lựa chọn 

khoảng cách là 14cm và độ chênh lệch cường độ sáng 

là 40 lux (Hình 5). Với các lựa chọn như trên, hệ 

thống chiếu sáng đã được thiết kế đảm bảo việc thu 

nhận ảnh từ camera có chất lượng tốt, cường độ sáng 

phân bố đồng đều. 

 

 
H.5  Phân bố cường độ sáng ở các điểm đo khác nhau 

3.2 Thử nghiệm hệ thống camera 

Vì camera sử dụng là camera quét dòng (scanline), 

nên để thu nhận ảnh được tốt, các tham số cũng như 

vị trí camera cũng cần phải điều chỉnh chính xác. 

Trong quá trình thử nghiệm hệ thống camera có 2 vấn 

đề chính cần khắc phục: ảnh thu được bị nhòe – hiệu 

ứng Halos do vị trí đặt camera (xem hình 6) và ảnh bị 

méo (do tốc độ quét camera không đồng bộ với tốc độ 

tời vải).  

 

 
H.6 Ảnh bị nhòe - hiệu ứng Halos 

Các hiện tượng này đã được khắc phục bằng các điều 

chỉnh các tham số trong chương trình. 

 

3.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh lỗi vải dệt 

Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh lỗi vải dệt là một công 

việc quan trọng trong các hệ thống phát hiện và phân 

loại lỗi vải dệt. Chúng tôi đã tiến hành việc thu thập 

cơ sở dữ liệu ảnh lỗi vải dệt tại công ty Norfolk 

Hatexco, với các 5 họ lỗi gồm: vết bẩn, thủng, loang 

màu, sai tổ chức sợi, rút sợi và mất sợi. 

Với mỗi họ lỗi, chúng tôi sử dụng 10 lỗi, mỗi lỗi được 

thu ở 3 khoảng cách và 2 điệu kiện chiếu sáng. Như 

vậy cơ sở dữ liệu bao gồm 300 ảnh. Các ảnh này được 

sử dụng trong việc thử nghiệm các mô đun của hệ 

thống. 

 

3.4 Phát hiện lỗi vải dệt 

Để đánh giá được mô đun phát hiện lỗi, chúng tôi đã 

thử nghiệm trên toàn bộ cơ sở dữ liệu đã có (gồm 300 

ảnh lỗi với 5 họ lỗi). Kết quả phát hiện được trình bày 

trong bảng 1. 
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Bảng 1: Kết quả phát hiện lỗi vải dệt  

Họ lỗi Số lượng Tỉ lệ phát hiện 

Thủng 60 98% 

Bẩn 60 90% 

Sai tổ chức 60 78% 

Rút sợi, mất 

sợi 

60 76% 

Loang màu 60 81% 

 

Với kết quả thu được chúng tôi nhận thấy, mô đun 

phát hiện lỗi vải dệt hoạt động tốt với các lỗi thủng và 

vết bẩn. Với lỗi sai tổ chức và rút sợi, mất sợi, mô đun 

được đề xuất cho kết quả chưa cao. Hình 7 và hình 8 

trình bày một số kết quả minh họa của mô đun phát 

hiện lỗi vải dệt. 

 
H.7 Kết quả phát hiện với lỗi thủng 

 
H.8 Kết quả phát hiện với lỗi sai tổ chức 

 

3.5 Phân loại lỗi vải dệt 

Dựa vào kích thước các loại lỗi, ta có thể phân loại 

thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm vết bẩn và thủng (tỉ lệ 

giữa chiều rộng và chiều dài lỗi không quá lớn), nhóm 

2 gồm sai tổ chức sợi và rút sợi. Nhóm 3 là lỗi loang 

màu với kích thước khá rộng. 

Để phân loại lỗ thủng và vết bẩn, chúng tôi đã sử 

dụng đặc trưng của phân bố lược đồ xám và có kết 

quả phân loại khá tốt. 

 

Bảng 2: Kết quả phân loại giữa lỗi vết bẩn và thủng  

Loại lỗi Tỉ lệ phân loại 

Vết bẩn 98% 

Lỗ thủng 91% 

4. Kết luận và hướng phát triển 
Như vậy trong bài báo này chúng tôi đã trình bày toàn 

bộ quá trình xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng 

vải sau dệt dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh từ việc phân 

tích các yêu cầu, lựa chọn thiết bị phần cứng, thiết kế 

các mô đun phần mềm đến việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu và thử nghiệm hệ thống.  

Hiện tại hệ thống được thiết kế để sử dụng cho việc 

kiểm tra lỗi vải dệt kim đồng màu ngay sau quá trình 

dệt. Để hệ thống nhận dạng được ảnh có họa tiết phức 

tạp hoặc có thể phân loại với các loại lỗi khác, chúng 

tôi cần nghiên cứu các phương pháp mới hơn trong 

tương lai. 

Mô đun định vị 3D cũng chỉ dừng lại ở việc xác định 

các tọa độ trong không gian của vải. Hiện tại, chúng 

tôi đã thiết kế và cài đặt bộ đánh dấu lỗi vải tự động 

[8]. Trong tương lai chúng tôi sẽ sẽ tích hợp hai mô 

đun này để có được một hệ thống thực sự hoàn chỉnh 

từ khâu phát hiện đến đánh dẫu lỗi vải tự động.  

 

Lời cảm ơn 
Các nghiên cứu được trình bày trong bài báo này 

được tiến hành trong khuôn khổ của đề tài Nghiên 

cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ cấp thành phố 

mã số 01C-02/01-2010-2 “Nghiên cứu và phát triển 

hệ thống phát hiện tự động lỗi vải dệt dựa trên các kỹ 

thuật xử lý ảnh và nhận dạng” do Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội chủ trì. Chúng tôi xin chân thành 

cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã cho 

phép thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn sự giúp 

đỡ của các thành viên trong đề tài. 
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