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CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 

1.1 Lý do hình thành đề tài 

Nhu cầu thực tiễn của công tác đo kích thước cơ thể người trong ngành may rất 

cao, kết hợp với sự phát triển kỹ thuật số của công nghiệp 4.0 hiện nay chính là 

cơ sở hình thành đề tài nghiên cứu Luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu tự động hóa quá 

trình đo cơ thể người trong ngành may”.  

1.2 Tính mới nghiên cứu 

 Nghiên cứu và thiết lập các hàm tương quan giữa các kích thước đo cơ thể 

người theo phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp hồi quy tuyến 

tính để tìm được các kích thước chủ đạo có ảnh hưởng lớn đến việc chọn 

được cỡ số phù hợp. 

 Thiết lập bảng HTCS cho người nam Việt Nam từ 18-25 tuổi trên cơ sở chọn 

kích thước chủ đạo và độ lêch chuẩn theo kết quả phân tích thành phần chính, 

đánh giá ANOVA. Điều này làm cho bảng HTCS đáp ứng được mẫu khảo 

sát số đo ban đầu. 

 Nghiên cứu và thiết lập thuật toán trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể thông 

qua phương pháp lập trình tuyến tính, Logic mờ. Khác hẳn với phương pháp 

thủ công, tốn nhiều thời gian để đo hoặc thử mẫu nhiều lần. 

 Nghiên cứu và thiết lập một thuật toán tự động hóa trích xuất số đo 2 kích 

thước chủ đạo vòng cổ và dàn trong từ ảnh quét 3D của cơ thể để cho kết quả 

là size cần tìm. Phù hợp với xu thế sử dụng kỹ thuật số hiện nay. 

1.3 Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu tự động hóa quá trình đo cơ thể người trong ngành may chính là mục 

tiêu nghiên cứu của đề tài trong luận án.  

1.4 Phạm vi nghiên cứu  

 Nghiên cứu thực hiện tự động hóa việc trích xuất cỡ số kích thước cơ thể nam 

từ 18-25 tuổi, khu vực miền Nam, Việt Nam từ dữ liệu quét 3D. 
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 Nghiên cứu trích xuất cỡ số trang phục may sẵn áo thun T- Shirt nam thương 

hiệu f. house của công ty cổ phần may Phương Đông. 

1.5 Nội dung nghiên cứu 

 Khảo sát số đo kích thước cơ thể nam từ 18-25 tuổi sống tại khu vực phía 

Nam, Việt Nam. 

 Xây dựng bảng HTCS kích thước cơ thể nam từ 18-25 tuổi sống tại khu vực 

phía Nam, Việt Nam. 

 Nghiên cứu xác định các kích thước chủ đạo của cơ thể người cần cung cấp 

cho thuật toán trích xuất cỡ số. 

 Nghiên cứu phương án trích xuất cỡ số dựa trên bộ cỡ số đã xây dựng để đưa 

ra các gợi ý tham khảo về việc lựa chọn cỡ số phù hợp với kích thước cơ thể. 

 Thiết lập thuật toán trích xuất tự động cỡ số/vóc dáng. 

 Thử nghiệm chương trình trích xuất cỡ số, vóc dáng. 

 Phân tích, đánh giá kết quả thử nghiệm. 

1.6 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu trong đề tài là phương pháp thiết lập bảng HTCS kích thước 

cơ thể người nam, giải thuật trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể theo hướng Logic 

mờ, tự động hóa, thử nghiệm các kết quả và đánh giá tính ứng dụng thực tiễn của 

đề tài trong ngành may. 

1.7 Tính cấp thiết đề tài 

Đề tài sẽ đẩy mạnh được xu hướng ứng dụng kỹ thuật số trong việc sản xuất hàng 

may công nghiệp và kinh doanh mua bán sản phẩm trực tiếp, trực tuyến, góp phần 

dự tính được sản lượng phân bố từng cỡ số trong sản xuất cũng như nâng cao chất 

lượng sản phẩm khi đề xuất được cỡ số phù hợp với kích thước cơ thể khách hàng. 

1.8 Ý nghĩa khoa học của đề tài 

 Thứ nhất, hệ thống tự động hóa đo kích thước cơ thể sẽ làm cho việc chọn cỡ 

số trang phục may sẵn phù hợp với kích thước cơ thể trong thời gian ngắn. 
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 Thứ hai, khi kích thước cơ thể thay đổi do tuổi tác hoặc do chế độ ăn uống thì 

hệ thống tự động hóa sẽ cho đối tượng biết được cỡ số phù hợp một cách 

nhanh chóng mà không phải thử mẫu nhiều lần. 

 Thứ ba, kết quả chọn cỡ số sẽ có được khi gửi ảnh quét cơ thể 3D hoặc thông 

số đo 2 kích thước chủ đạo khi mua sắm trực tiếp hay từ xa. Hỗ trợ mạnh trong 

xu thế mua hàng online hiện nay ở Việt Nam và Thế giới. 

 Thứ tư, hệ thống làm cho kết quả chọn cỡ số, vóc dáng sẽ chính xác hơn vì đo 

được những vị trí bị che khuất, nhạy cảm và vượt qua được tâm lý ngại ngùng 

trong quá trình đo. 

1.9 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 

Triển khai áp dụng tại các công ty, doanh nghiệp may trong sản xuất và kinh 

doanh mua bán. Giảm chi phí trong kinh doanh do mẫu bị hư hại khi thử mẫu 

nhiều lần, giảm thời gian sản xuất do hạn chế số lần may và thử mẫu. Khách hàng 

giảm thời gian thử mẫu và có tâm lý thoải mái khi mua sắm trang phục.    

*Bố cục của luận án 

 Gồm chương 1 giới thiệu, chương 2 cơ sở lý thuyết,  chương 3 tổng quan, chương 

4 thực nghiệm, chương 5 kết quả và bàn luận, chương 6 kết luận và kiến nghị, và 

phần phụ lục. Gồm 62 hình ảnh, 34 bảng biểu. 

CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

2.1 Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến hệ thống cỡ số 

2.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến thiết lập phương pháp đo, kỹ thuật đo 

Máy quét 3D được ứng dụng nhiều trong việc đo kích thước cơ thể người từ việc 

đánh dấu các mốc đo, hướng dẫn các vị trí đo trên các avatar ảo đến việc xây 

dựng phương pháp đo, kỹ thuật đo. Điều này cho thấy tính ưu việt của phương 

pháp đo gián tiếp bằng máy quét 3D. Về liên quan đến cỡ số thì các nghiên cứu 

chỉ mới dừng lại quét cơ thể để có được các thông số đo phục vụ cho xây dựng 



4 

 

HTCS, chưa nghiên cứu đến vấn đề làm sao để chọn được các cỡ số phù hợp với 

kích thước cơ thể từ các bảng HTCS đã có. 

2.1.2 Thiết kế rập 

Nghiên cứu hướng tới việc tạo rập phẳng 2D từ thiết kế 3D, các đối tượng sau 

khi quét mẫu bằng máy scan 3D sẽ được mô hình hóa thành mô hình lưới 3D. 

Nghiên cứu liên quan đến thiết kế rập trực tiếp trên mô hình 3D để chuyển sang 

rập phẳng 2D. Thiết kế trang phục váy và áo khoác, bộ trang phục trượt tuyết 

theo hướng 3D. Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo 3D trong xây dựng bộ mẫu kỹ 

thuật chuẩn và kiểm tra độ vừa vặn. Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn 

cho sản phẩm áo vest nữ Việt Nam sử dụng phương pháp đo gián tiếp 3D. 

2.2 Các nghiên cứu liên quan đến tự động hóa trong ngành may 

2.2.1 Kỹ thuật trích xuất kích thước cơ thể 

Kỹ thuật đo để trích xuất kích thước cơ thể từ nhiều thiết bị khác nhau như 

camera, máy ảnh kỹ thuật số, camera Kinect đến máy quét cơ thể 3D được ứng 

dụng vào tính toán lượng cử động trang phục, thử mẫu ảo và cập nhật sữ liệu 

nhân trắc học. 

2.2.2 Xây dựng mô hình cơ thể người  

Nghiên cứu hệ thống theo dõi và mô hình hóa cơ thể người tự động dựa trên máy 

ảnh một camera, thiết kế mô hình thời gian chạy tự động để mô hình hóa cơ thể 

người thực, người ảo trong các phim hoạt hình, sử dụng thuật toán Logic mờ để 

xây dựng mô hình 3D của cơ thể người. Nghiên cứu trích xuất số đo cơ thể từ 

máy quét 3D, lấy số đo 3D bằng camera Kinect V.2. Tự động hóa quá trình quét 

và xử lý dữ liệu hình ảnh 3D để trích xuất các vóc dáng cơ thể có liên quan và 

tạo ra các avatar ảo.  

2.2.3 Ứng dụng trích xuất thông số kích thước trong sản xuất mannequin 

Từ trước đến nay, có nhiều nghiên cứu về việc ứng dụng máy quét 3D để trích 

xuất các thông số kích thước cơ thể để tạo mannequin thật [47], phương pháp đo 

nhân trắc học tự động bằng cách chuyển đổi dữ liệu quét cơ thể thành một 
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mannequin ảo [48]. Nghiên cứu về mô hình và mô phỏng số đo của người ảo 

cũng như quần áo trong môi trường ảo 3D [49].  

2.2.4 Ứng dụng tính toán sai số kích thước cơ thể  

Nghiên cứu hướng đến sự so sánh về độ chính xác của thông số kích thước cơ 

thể được trích xuất từ máy quét 3D, xác định chính xác diện tích tiếp xúc và độ 

dày khoảng hở không khí giữa quần áo và cơ thể người, trải nghiệm và sự hài 

lòng của người tiêu dùng khi sử dụng công nghệ mô phỏng ảo 3D để mua sắm 

trực tuyến. Nghiên cứu hướng đến sự khác biệt của các thông số đo trên trang 

phục thật và khi đo trên trang phục mô phỏng.  

2.2.5 Mô phỏng, kiểm tra độ vừa vặn của rập 

Phân tích độ vừa vặn trang phục theo hướng phân tích trực tiếp và gián tiếp 

bằng mô hình quét 3D, kết quả nghiên cứu được sử dụng trong việc điều chỉnh 

lại bảng cỡ số. Sử dụng kết quả quét 3D để phân tích độ vừa vặn trang phục, thực 

hiện quy trình mô phỏng hàng may mặc bằng phần mềm cho thiết kế ảo.  

2.2.6 Máy quét 3D 

Máy quét cơ thể 3D thương hiệu SIZE STREAM (hiện có tại trường Đại học 

Công nghiệp Tp.HCM) do Mỹ sản xuất (Hình 2.10). Nghiên cứu về chế tạo máy 

quét 3D để đo kích thước cơ thể người và có nhiều nghiên cứu về giới thiệu tổng 

quan về quy trình thiết kế trang phục 3D trên hệ thống máy tính.  

 

 

 

                                                      (a)                (b)               (c) 
Hình 2.10 Thiết bị quét 3D – SIZE STREAM: Hệ thống máy tính và buồng quét (a); Bảng căn chỉnh 

calibration (b); Tư thế khi đứng quét mẫu (c)  

2.3 Các nghiên cứu và giải pháp liên quan đến đề tài nghiên cứu 

Bảng TCVN 5781:2009 không có đầy đủ các thông số kích thước cần cho thiết 

kế theo phương pháp thiết kế rập cơ sở. Có  nhiều nghiên cứu của các nhà khoa 

học về xây dựng bảng HTCS nam nhưng vẫn không đủ các thông số kích thước 
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cần cho thiết kế theo phương pháp thiết kế rập cơ sở. Hầu hết các tiêu chuẩn trên 

thế giới đều khảo sát số đo theo phương pháp quét 3D. Có nghiên cứu về xác 

định vị trí vòng chân cổ của cơ thể cho nhiều loại hình dáng cổ khác nhau liên 

quan đến kích thước cần trích xuất trong luận án.  

CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1 Phương pháp đo trong ngành may 

3.1.1   Phương pháp đo trực tiếp  

Thường thì sử dụng bộ thước đo Martin để đo các 

kích thước cơ thể (Hình 3.1).                              
                                                                                                           Hình 3.1 Dụng cụ, thiết bị đo nhân trắc]  

3.1.2   Phương pháp đo gián tiếp 

Khi tiến hành đo, các dụng cụ đo không tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể người. 

3.2 Các loại thang đo trong phân tích dữ liệu thống kê  

Có 4 loại thang đo: Thang đo danh nghĩa (nominal), thang đo thứ bậc (ordinal), 

thang đo khoảng (Interval) và thang đo tỉ lệ (Ratio).  

3.3 Kỹ thuật đo  

Kỹ thuật đo được quy định theo các tiêu chuẩn quy định người đo được mặc quần 

áo mỏng, không đi giày, không đội mũ.  

3.4 Xác định kích thước chủ đạo, bước nhảy trong xây dựng HTCS 

3.4.1    Kích thước chủ đạo 

Kích thước chủ đạo là yếu tố chính để tiến hành xây dựng HTCS, để phân nhóm 

các dạng cơ thể người, sao cho các dạng cơ thể trong cùng một nhóm sử dụng 

chung một sản phẩm đều cảm thấy vừa vặn. 

3.4.2   Bước nhảy  

Bước nhảy cỡ vóc là hiệu số của hai giá trị cỡ số liền kề trong bảng HTCS. 

3.5 Phương pháp xử lý số liệu 

3.5.1 Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính 
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Các kích thước chủ đạo sẽ là cơ sở để tính các kích thước phụ thuộc khác theo 

phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính.  

3.5.2 Phương pháp phân tích nhân tố  

Là sự liên hệ qua lại lẫn nhau được xem xét và trình bày dưới dạng một số ít các 

nhân tố cơ bản.  

3.5.3 Phân tích phương sai ANOVA  

Phân tích phương sai ANOVA sẽ tiến hành kiểm định tất cả các nhóm mẫu cùng 

một lúc với khả năng sai lầm là 5%. 

3.5.4 Ký hiệu cỡ số 

Ký hiệu cỡ số sẽ là chữ cái hoặc con số hoặc vừa số, vừa chữ.   

3.6 Sự khác biệt về công nghệ của các loại máy quét cơ thể 3D 

3.6.1 Phân biệt theo nguồn sáng 

 Dòng máy quét sử dụng nguồn sáng Laser được xem là tiêu chuẩn vàng của máy 

quét cơ thể 3D. Nguồn sáng trắng: máy quét sẽ quét nhanh hơn nhiều so với máy 

quét sử dụng tia laser nhưng có thể gây nhiễu và đòi hỏi nhiều công đoạn xử lý 

hình ảnh sau khi quét. 

3.6.2 Phân biệt theo phương pháp quét 

Quét tiếp xúc: Phương pháp quét này liên quan đến sự tiếp xúc vật lý của đầu 

dò lên bề mặt của vật thể được quét. 

Quét không tiếp xúc:  không có sự tiếp xúc vật lý với bề mặt của đối tượng quét. 

3.6.3   Tư thế, trang phục, tóc trong quá trình quét 

Máy không quét được các vị trí khuất (Hình 3.7). Người quét mẫu phải đứng hai 

chân dang rộng bằng vai, hai cánh tay không ốp vào sườn (Hình 3.8). 

  

Hình 3.7 Tư thế đứng sai khi đo kích thước cơ thể 

bằng máy quét 3D  

Hình 3.8 Tư thế đứng đúng khi đo kích thước cơ 

thể bằng máy quét 3D  
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3.6.4    Không gian tọa độ quét 

Điểm gốc và hướng quét trong không gian tọa độ của các dòng máy quét thì khác 

nhau nhưng dù là hệ tọa độ gì thì yêu cầu đối với người được quét là không được 

xoay theo hệ tọa độ mà chỉ được căn chỉnh với mặt phẳng phía trước, dáng đứng 

phải song song với một trục của hệ tọa độ. 

3.6.5    Độ tin cậy của kết quả quét 

Độ tin cậy của dữ liệu quét phụ thuộc vào tọa độ XYZ. Nếu đối tượng quét có 

vóc dáng thừa cân thì hiệu quả quét cũng không cao. 

3.6.6    Phần mềm trích xuất dữ liệu quét 

3.6.6.1 Phần mềm Skanect 

Ưu điểm: Hỗ trợ giao diện quét 3D dùng Kinect với các tùy chỉnh sẵn có, làm kín 

các khu vực bị thiếu, chất lượng file quét khá tốt, có bộ đếm thời gian khi quét, 

xuất sang các file 3D phổ biến nhất hiện nay như: *.STL, *.OBJ, *.PLY. 

Nhược điểm: Không hỗ trợ mã nguồn mở, không nêu chính xác sai số khi quét  

3.6.6.2 Phần mềm Scenect  

Ưu điểm: Hỗ trợ giao diện quét 3D dùng Kinect, chất lượng file quét tốt, tạo hình 

ảnh trực tiếp trong thời gian thực, lưu lại được nhiều định dạng file khác nhau. 

Nhược điểm: Không hỗ trợ mã nguồn mở. 

3.6.6.3 Phần mềm ReconstructMe  

Ưu điểm: Hỗ trợ mã nguồn mở. Độ chính xác khi quét là 5-8mm/0,5m. 

Nhược điểm: Dùng phiên bản miễn phí thì quá trình xây dựng lại hình ảnh 3D 

khá lâu, và trong file sẽ xuất hiện tên của phần mềm. 

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1 Sơ đồ các nội dung nghiên cứu  

Hình 4.1 trình bày quy trình Nghiên cứu tự động hóa quá trình đo cơ thể người 

trong ngành may. Quy trình này được nghiên cứu từ dữ liệu bảng HTCS được 

thiết lập mới từ đầu và từ bảng HTCS trang phục may sẵn. 
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 Đo kích thước cơ 

thể

 (Thước dây)

  Phân tích 

  dữ liệu

 (SPSS V.22)

    Thiết lập bảng 

          HTCS

      (SPSS V.22)

          Lập trình trích xuất cỡ số,

                         vóc dáng

        Quét 3D 

   Thiết bị quét 3D

      Mô phỏng

       simulink 

       (Matlab)

 Thiết lập giải 

thuật  trích xuất 

cỡ số/vóc dáng tự 

động

      Kiểm tra, 

       đối chiếu 

 Chọn 

  bảng 

    HTCS

  trang 

  phục 

   may

    sẵn

-Đo 542 nam tại khu vực phía 

Nam Việt nam  từ 18-25 tuổi

-Có 15 kích thước đo

-Phân tích thành phần chính 

-Phương pháp hồi quy tuyến 

tính

-Xác định kích thước chủ đạo

-Thiết lập các phương trình 

hồi quy tuyến tính cho các 

kích thước đo 

-Tính toán bước nhảy các cỡ 

số

-Thiết lập bảng HTCS

-Lập trình tuyến tính

-Logic mờ

-Kích thước chủ đạo trong 

trích xuất cỡ số

-Dữ liệu hình quét 3D

-Hàm tối ưu

-Hàm nội suy

-Đối chiếu với bảng HTCS

-Đối chiếu với dữ liệu 3D

-Bảng 

HTCS áo 

thun T-

Shirt nam 

của công 

ty may 

Phương 

Đông

-Có 7 kích 

thước đo

   Thực nghiệm 

trích xuất cỡ số, 

vóc dáng

-Kích thước vòng cổ

-Kích thước chủ dàn trong

-Cỡ số/vóc dáng phù hợp

-Không có cỡ số/vóc dáng 

phù hợp

Nhập kích 

thước các biến 

số 

Mẫu quét

Người nam từ 18 đến 25 tuổi

 
Hình 4.1 Sơ đồ các nội dung nghiên cứu 

4.2 Phương pháp đo kích thước cơ thể người  

4.2.1 Phân tích đặc điểm nhân trắc học nam giới 

Cơ thể nam giới có dạng hình khối với hai hình thang ngược nhau (Hình 4.2). 

Thiết kế áo nam cần chú ý tới những phần biểu thị rõ như cổ, vai, ngực, hông, 

bắp tay, sô lưng, eo, hông, mông, bắp chân (Hình 4.3).  

  

Hình 4.2 Hình dáng người nam bình thường Hình 4.3 Các vùng quan trọng cơ thể cần lưu ý khi thiết 

kế: Cổ (1), Vai (2), Ngực (3), Hông (4), Bắp tay (5), Sô 
lưng (6), Eo (7), Hông (8), Mông (9), Bắp chân (10)  

4.2.2 Đặc điểm cơ thể nam từ 18 đến 25 tuổi 
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Giai đoạn thanh thiếu niên: bắt đầu từ 18-21 tuổi.  

Giai đọan thanh niên: giai đoạn này tiếp theo sau giai đoạn dậy thì cho đến khi 

cơ thể bước vào tuổi trưởng thành (khoảng 22-25 tuổi). 

4.2.3 Đối tượng đo 

Nam sống tại khu vực phía Nam, Việt Nam. Độ tuổi từ 18-25. Cơ thể phát triển 

bình thường. Tham gia làm mẫu với tinh thần tự nguyện và hợp tác. 

4.2.4 Khảo sát số đo 

n =
t2×S2

m2                                                               (4.1)  

Tổng số người cần đo là: 267 + 275 = 542 người 

4.2.5 Dụng cụ đo 

4.2.5.1 Vòng cổ 

Vòng cổ đo qua 3 mốc đo. (Hình 4.4).                                                                        

 
 

Hình 4.4 Vị trí các điểm đo vòng cổ  

4.2.5.2 Dàn trong 

Đo từ đáy đến sàn nhà (Hình 4.5).      

                                                                                 

 

 
Hình 4.5 Vị trí đo dàn trong                                Hình 4. 6 Các vị trí đo trên cơ thể người  

 4.2.6. Kỹ thuật đo 

Cần có 15 kích thước để sử dụng cho mục đích nghiên cứu: chiều cao, cân nặng, 

vòng cổ, vòng ngực, vòng eo, vòng bụng, vòng mông, dài tâm sau, hạ nách, ½ 

thân sau, dài tay thường, dài tay raglan, vòng cổ tay, dàn trong, hạ đáy (Hình 4.6).  
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4.3 Bảng HTCS trang phục may sẵn  

Sản phẩm áo thun nam T-Shirt, thương hiệu f. house của công ty may Phương 

Đông được sử dụng trong nghiên cứu trích xuất cỡ số trang phục may sẵn. 

4.4 Phương pháp phân tích dữ liện  

4.4.1 Phương pháp phân tích thành phần chính 

Là phương pháp phân tích đa chiều để xác định thành phần số đo kích thước chính 

trong tập hợp 530 số đo đã phân vị 1% của vòng eo, nhằm rút gọn số lượng lớn 

dữ liệu thành một số ít nhóm nhỏ có đặc trưng chung. 

4.4.2 Phương pháp hồi quy tuyến tính 

Sử dụng trong thiết lập các hàm tương quan khi tính kích thước cơ thể khi xây 

dựng bảng HTCS và khi xây dựng hàm mục tiêu để chọn cỡ số của đề tài. 

4.5 Thiết lập bảng HTCS  

4.5.1 Kích thước chủ đạo 

Kích thước chủ đạo trong nghiên cứu này được xác định thông qua phương pháp 

phân tích thành phần chính của 15 kích thước đo từ 530 mẫu đo. Từ các nhân tố 

có được sau khi phân tích sẽ chọn ra một kích thước chủ đạo dọc và một kích 

thước chủ đạo ngang.  

4.5.2 Phương trình hồi quy tuyến tính 

Z = b0 + b1 × X11 + b2 × X2 + e                                     (4.2)  

Trong đó: 

 X1, X2: Hai biến độc lập. Đó là biến kích thước chủ đạo dọc là dàn trong và 

biến kích thước chủ đạo ngang là vòng eo. 

 Z: Biến phụ thuộc hay là biến mục đích. Đó là 13 kích thước khác ngoài hai 

kích thước chủ đạo vòng eo và dàn trong. 

 b1, b2: hệ số hồi quy. 

 e: sai số. 

 b0: hệ số tự do 

4.5.3 Bước nhảy giữa các cỡ số 
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Trong nghiên cứu này, bước nhảy được tính từ độ lệch chuẩn của kích thước chủ 

đạo dọc (dàn trong) và kích thước chủ đạo ngang (vòng eo). 

4.5.4 Bảng HTCS 

Bảng HTCS của đề tài là kết quả có được sau khi thiết lập các hàm mục tiêu dưới 

dạng phương trình hồi quy có hai biến cho 13 kích thước thứ cấp của cơ thể. 

4.6 Phương pháp lập trình trích xuất cỡ số, vóc dáng  

4.6.1 Phương pháp lập trình tuyến tính 

Lập trình tuyến tính là một phương pháp lập trình truyền thống.  

4.6.2 Phương pháp logic mờ 

Phương pháp này sử dụng trích xuất cỡ số, vóc dáng từ khi có nhiều miền giá trị 

giao nhau giữa các hàm thành viên của các biến.   

4.6.3 Phương pháp truyền thống 

Là phương pháp tra bảng trực tiếp có những ưu điểm là không cần sử dụng đến 

máy tính, thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

4.6.4 Kích thước chủ đạo trong trích xuất cỡ số 

Gồm kích thước chủ đạo dọc và một kích thước chủ đao ngang (vòng cổ và dàn 

trong) để đưa vào phương trình hồi quy tuyến tính. 

4.7 Phương pháp quét cơ thể 3D  

Trong nghiên cứu đề tài do cần quét mẫu trên cơ thể nam để trích xuất thông số 

của 2 kích thước chủ đạo (vòng cổ và dàn trong) nên mẫu quét sẽ mặc quần lót. 

4.8 Phương pháp mô phỏng Simulink  

Phương pháp này sử dụng trích xuất cỡ số, vóc dáng theo mô hình MIMO, MISO 

gồm nhiều biến đầu vào thông qua bộ điều khiển mờ gồm bộ luật mờ có dạng If 

– Then và các hàm thành viên có dạng hình tam giác.  

4.9 Phương pháp mô phỏng Simulink  

4.9.1 Phương pháp sử dụng hàm tối ưu  

Sử dụng thiết lập để tìm điểm tâm trong tập hợp điểm trên đường cong vòng cổ.  
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4.9.2 Phương pháp nội suy  

Phương pháp “pchip” dùng để nội suy đường cong spline của vòng cổ. 

4.10 Nhập kích thước các biến số  

Khai báo kích thước các biến số vào các ngõ vào của mô hình mô phỏng Simulink. 

Chạy mô phỏng sẽ hiển thị kết quả cỡ số phù hợp. 

4.11 Phương pháp thực nghiệm  

Thực nghiệm cho giải thuật trích xuất cỡ số theo phương pháp lập trình tuyến 

tính, phương pháp Logic mờ; quét mẫu trên 30 nam sinh viên từ 18-25 tuổi; thử 

nghiệm trực tiếp cho những khách hàng mặc sản phẩm áo thun T-Shirt (f. house).  

4.12 Phương pháp kiểm tra, đối chiếu  

Đối với trích xuất cỡ số từ bảng HTCS sẽ kiểm tra theo đúng dữ liệu đo trong 

bảng và kiểm tra ngẫu nhiên theo số đo của các đối tượng trong độ tuổi nghiên 

cứu. Đối với tự động trích xuất cỡ số sẽ kiểm tra kết quả sau khi quét 3D rồi so 

sánh với kích thước cơ thể của mẫu quét. Đối với trích xuất cỡ số trang phục may 

sẵn sẽ thực hiện thử nghiệm trực tiếp cho những khách hàng sử dụng sản phẩm 

được sử dụng trong nghiên cứu. 

CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

5.1 Thiết lập bảng HTCS nam thanh niên từ 18 tuổi đến 25 tuổi, hiện 

đang sinh sống, làm việc và học tập tại Miền nam Việt Nam 

5.1.1 Mô tả dữ liệu thống kê nhân trắc  

Kết quả sau khi phân vị 1% vòng eo là 530 người nam trình bày trong bảng 5.1.  

Bảng 5.1 Kết quả tính toán thống kê mô tả các số đo nhân trắc 

Kích thước cơ thể 

Mẫu phân tích 

(N) 

Khoảng biến 

thiên 

(Range) 

Giá trị nhỏ 

nhất 

(Min) 

 Giá trị lớn 

nhất 

(Max) 

Giá trị trung 

bình 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Chiều cao 530 31,00 152,00  183,00 169,05 5,91 

Cân nặng 530 42,00 42,00  84,00 60,69 7,59 

Vòng cổ 530 17,20 32,00  49,20 40,21 3,08 

Vòng ngực 530 37,00 68,00  105,00 86,29 6,16 

Vòng eo 530 30,00 62,00  92,00 73,59 6,09 

Vòng bụng 530 34,00 64,00  98,00 77,09 6,60 

Vòng mông 530 33,00 75,00  108,00 91,74 5,46 

Dài thân sau 530 22,50 30,00  52,50 41,12 3,72 
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Hạ nách 530 14,50 15,00  29,50 21,25 2,75 

Ngang thân sau 530 10,00 15,00  25,00 19,95 1,78 

Dài tay thường 530 21,00 49,00  70,00 59,29 3,62 

Dài tay raglan 530 32,00 58,00  90,00 75,24 5,77 

Vòng cổ tay 530 7,50 13,00  20,50 16,51 1,44 

Dàn trong 530 28,50 62,50  91,00 76,25 5,31 

Hạ đáy 530 17,00 18,00  35,00 26,51 2.93 

Kết quả phân tích cho thấy sau khi xoay có 4 thành phần có giá trị riêng lớn hơn 

1 và giá trị tích luỹ là 64.65%. Đây chính là 4 thành phần chính của các số đo và 

cũng là cơ sở để chọn số đo chủ đạo (Bảng 5.2). 

Bảng 5.2 Tổng lượng biến thiên được giải thích bởi các thành phần chính của các số đo kích thước cơ thể nam. 

Các 

thành 

phần 

Các giá trị riêng ban đầu Lượng biến thiên giải thích bởi các 

thành phần chính sau khi trích xuất 

Lượng biến thiên giải thích bởi 

các thành phần chính sau khi xoay 

Tổng cộng %phương sai % tích lũy Tổng 

cộng 

%phương sai % tích lũy Tổng 

cộng 

%phương sai % tích 

lũy 

1 5,03 33,51 33,51 5,03 33,51 33,51 4,14 27,62 27,62 

2 2,40 15,96 49,46 2,40 15,96 49,46 2,75 18,36 45,98 

3 1,25 8,32 57,78 1,25 8,32 57,78 1,58 10,56 56,55 

4 1,03 6,87 64,65 1,03 6,87 64,65 1,22 8,11 64,65 

5 0,86 5,74 70,39       

6 0,82 5,53 75,92       

7 0,69 4,61 80,53       

8 0,57 3,79 84,32       

9 0,53 3,54 87,86       

10 0,50 3,32 91,18       

11 0,45 2,97 94,15       

12 0,35 2,35 96,50       
13 0,24 1,62 98,12       

14 0,22 1,43 99,56       

15 0,07 0,46 100,00       

5.1.2 Kết quả phân tích phân cụm nhân tố 

Kết quả phân tích của các nhóm trên phân nhóm có 4 nhóm có giá trị Sig < 0,5 

(Bảng 5.5). Bảng 5.7 cho biết các thông số đặc trưng của phân nhóm có 4 nhóm. 

Bảng 5.8 cho biết kết quả phân mẫu thành 4 nhóm. 

Bảng 5.5 Bảng phân tích   ANOVA phân nhóm có 4 nhóm 

ANOVA 

 Nhóm Sai số Phân phối F Ý nghĩa thống 
kê Sig, Trung bình bình 

phương 
Bậc tự do Trung bình 

bình phương 
Bậc tự do 

Chiều cao 2512,76 3 20,77 526 120,98 0,00 

Cân nặng 6310,69 3 21,91 526 288,00 0,00 

Vòng cổ 278,82 3 7,97 526 34,99 0,00 
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Vòng ngực 2831,73 3 22,03 526 128,55 0,00 

Vòng eo 4164,35 3 13,61 526 306,00 0,00 

Vòng bụng 4718,02 3 16,96 526 278,25 0,00 

Vòng mông 2652,68 3 14,87 526 178,40 0,00 

Dài thân sau 371,50 3 11,82 526 31,44 0,00 

Hạ nách 84,25 3 7,12 526 11,83 0,00 

Ngang thân sau 81,44 3 2,71 526 30,04 0,00 

Dài tay thường 838,98 3 8,36 526 100,37 0,00 

Dài tay raglan 1492,98 3 24,98 526 59,77 0,00 

Vòng cổ tay 76,11 3 1,65 526 46,21 0,00 

Dàn trong 1772,53 3 18,24 526 97,16 0,00 

Hạ đáy 69,40 3 8,26 526 8,41 0,00 

 

Bảng 5. 7 Thông số đặc trưng của phân nhóm có 4 

nhóm 

Bảng 5.8 Kết quả phân mẫu thành 4 nhóm 

Kích thước đo Số 

lượng 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Chiều cao 530 152,00 183,00 169,05 5,91 

Cân nặng 530 42,00 84,00 60,69 7,59 

Vòng cổ 530 32,00 49,20 40,22 3,08 

Vòng ngực 530 68,00 105,00 86,29 6,16 

Vòng eo 530 62,00 92,00 73,59 6,09 

Vòng bụng 530 64,00 98,00 77,09 6,60 

Vòng mông 530 75,00 108,00 91,74 5,46 

Dài thân sau 530 30,00 52,50 41,12 3,72 

Hạ nách 530 15,00 29,50 21,25 2,75 

Ngang thân sau 530 15,00 25,00 19,95 1,78 

Dài tay thường 530 49,00 70,00 59,29 3,62 

Dài tay raglan 530 58,00 90,00 75,24 5,77 

Vòng cổ tay 530 13,00 20,50 16,51 1,44 

Dàn trong 530 62,50 91,00 76,25 5,31 

Hạ đáy 530 18,00 35,00 26,51 2,93 
 

  Nhóm 

 1 2 3 4 

Chiều cao 155,00 180,00 160,00 165,00 

Cân nặng 42,00 75,00 68,00 70,00 

Vòng cổ 42,50 35,00 40,00 38,00 

Vòng ngực 77,50 96,00 95,00 72,00 

Vòng eo 67,00 83,00 85,00 69,00 

Vòng bụng 68,50 85,00 90,00 75,00 

Vòng mông 86,50 102,00 100,00 80,00 

Dài thân sau 34,50 52,00 35,00 40,00 

Hạ nách 18,00 26,00 22,00 25,00 

Ngang thân sau 20,50 21,00 24,00 16,00 

Dài tay thường 50,00 68,00 62,00 65,00 

Dài tay raglan 59,00 81,00 71,00 80,00 

Vòng cổ tay 16,00 18,00 18,00 20,00 

Dàn trong 66,00 90,00 65,00 90,00 

Hạ đáy 26,00 25,00 30,00 27,00 
 

Nhập các thông số các nhóm theo bảng 5.8 có các dáng người nam như hình 5.2.  

    
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

Hình 5.2 Hình dáng 4 nhóm 

Những người thuộc nhóm 1 có dáng người thấp bé, chân ngắn, vòng cổ to; 

nhóm 2 có dáng người cao to, cân đối; nhóm 3 có dáng hình Oval 2, hơi thấp, 

có bụng, nhóm 4 thuộc nhóm người gầy, chân dài. Nhóm 4 có tần suất xuất 

hiện nhiều nhất (188 người), kế đến là nhóm 1 (132 người), nhóm 3 (128 

người), nhóm 2 có tần suất xuất hiện ít nhất (82 người). 

5.1.3 Xác định các kích thước chủ đạo 
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Trong thành phần chính thứ nhất, biến số vòng eo có hệ số cao nhất trong các biến 

số chủ đạo của bốn thành phần chính, vì vậy vòng eo được chọn làm kích thước 

chủ đạo thứ nhất. Trong thành phần chính thứ 2 liên quan đến các kích thước dọc 

thì dàn trong là kích thước có hệ số cao nhất được chọn làm kích thước chủ đạo 

thứ hai. 

5.1.4 Xác định bước nhảy giữa các cỡ số 

Từ kết quả phân tích bảng 5.1, bước nhảy được xác định theo kích thước dàn trong 

là 5cm. Khoảng cỡ được xác định theo kích thước vòng eo là 6cm. 

5.1.5 Xây dựng bảng HTCS kích thước cơ thể 

5.1.5.1 Loại trừ số lạc 

Hệ số Z của 530 dữ liệu đo sau khi kiểm tra đều cho kết quả nhỏ hơn 3. Vậy bảng 

dữ liệu không có số lạc  

5.1.5.2 Xét phân bố chuẩn  

Tất cả các biến đều có trị số trung bình và trung vị gần bằng nhau, độ xiên dao 

động từ -1 đến 1, biểu đồ phân bố với đường cong chuẩn có dạng hình chuông, 

không nghiêng qua trái hay qua phải (Hình 5.3) nên các giá trị đo của các kích 

thước đều thuộc phân bố chuẩn. 

     

     

     

Hình 5.3 Biểu đồ phân bố chuẩn các kích thước đo 
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5.1.5.3 Thiết lập hàm mục tiêu về sự tương quan giữa các kích thước chủ đạo 

Thông số các kích thước xác định theo các hàm tương quan như bảng 5.10. 

Bảng 5.10 Các hàm tương quan xác định thông số kích thước các vị trí đo 

Vi trí đo Thông số kích thước 

cơ  thể người trung 
bình (ĐVT: cm) 

Hàm tương quan 

(DTR: dàn trong; E; Vòng eo) 
 

Chiều cao 169,05 Z = 0,540 × Dtr + 0,146 × E + 117,178 (5.2) 

Cân nặng 60,69 Z = 0,325 × Dtr + 0,869 × E − 28,037 (5.3) 

Vòng cổ 40,21 Z = 0,104 × Dtr + 0,156 × E + 20,825 (5.4) 

Vòng ngực 86,29 Z = −0. ,034 × Dtr + 0,673 × E + 39,324 (5.5) 

Vòng bụng 77,09 Z = −0,015 × Dtr + 1,001 × E + 4,589 (5.6) 

Vòng mông 91,74 Z = 0,024 × Dtr + 0,659 × E + 41,412 (5.7) 

Dài thân sau 41,12 Z = 0,180 × Dtr + 0,117 × E + 18,772 (5.8) 

Hạ nách 21,25 Z = 0,063 × Dtr + 0,086 × E + 10,089 (5.9) 

1/2 thân sau 19,95 Z = 0,060 × Dtr + 0,083 × E + 9,255 (5.10) 

Dài tay 1 mảnh 59,29 Z = 0,325 × Dtr + 0,144 × E + 23,902   (5.11) 

Dài tay 2 mảnh 75,24  Z = 0,442 × Dtr + 0,072 × E + 36,276   (5.12) 

Vòng cổ tay 16,51 Z = 0,0888 × Dtr + 0,077 × E + 4,130   (5.13) 

Hạ đáy 26,51 Z = 0,015 × Dtr + 0,112 × E + 17,170   (5.14) 

5.1.5.4 Xác định cỡ số tối ưu 

Kết quả đáp ứng các yêu cầu cho trang phục thì có 28 cỡ số, phục vụ cho 100% 

đối tượng khảo sát (Bảng 5.11). 
Bảng 5.11 Tỷ lệ của các cỡ số trang phục áo sơ mi, quần âu nam 

V.EO\D.T
RONG 

65 
[62,5-67,5) 

70 
[67,5-72,5) 

75 
[72,5-77,5) 

80 
[77,5-

82,5) 

85 
[82,5-

87,5) 

90 
[87,5-

91] 

 

  A B C D E F  

65 [62-68) 0,009 0,019 0,017 0,040 0,009 0,006 0,100 

71 [68-74) 0,021 0,092 0,232 0,113 0,040 0,011 0,509 

77 [74-80) 0,015 0,051 0,079 0,045 0,017 0,002 0,209 

83 [80-86) 0,002 0,017 0,043 0,051 0,013 0,004 0,130 

89 [86-92]  0,011 0,017 0,013 0,009  0,510 

 0,047 0,191 0,389 0,262 0,089 0,023  

Tuy nhiên khi phân cỡ số tối ưu thì vóc F chiếm tỷ lệ đáp ứng khá thấp (0,023) 

nên không chọn, vậy sẽ có 24 cỡ số, với 5 vóc khác nhau. Phân cỡ tối ưu theo 

phân vị 1% của vòng eo phục vụ được 97.8% dân số (Bảng 5.12).  

Phân cỡ tối ưu theo phân vị 1% phục vụ được 97.8% dân số (Bảng 5.12). 

Bảng 5.12 Tỷ lệ của các cỡ số tối ưu trang phục áo sơ mi, quần âu nam 

EO\D.TRONG 

65 

[62.5-67.5) 

70 

[67.5-72.5) 

75 

[72.5-77.5) 

80 

[77.5-82.5) 

85 

[82.5-87.5)  

  A B C D E  
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65 [62-68) 0,009 (1) 0,019 (5) 0,017 (10) 0,040 (15) 0,009 (20) 0,094 

71 [68-74) 0,021 (2) 0,092 (6) 0,232 (11) 0,113 (16) 0,040 (21) 0,498 

77 [74-80) 0,015 (3) 0,051 (7) 0,079 (12) 0,045 (17) 0,017 (22) 0,208 

83 [80-86) 0,002 (4) 0,017 (8) 0,043 (13) 0,051 (18) 0,013 (23) 0,126 

89 [86-92]  0,011 (9) 0,017 (14) 0,013 (19) 0,009 (24) 0,051 

 0,047 0,191 0,389 0,262 0,089  

Tổng số: 24 cỡ số , phục vụ 97,8% dân số 

5.1.5.5 Kết quả bảng HTCS (Bảng 5.13) 

Bảng 5.13 Bảng HTCS kích thước cơ thể nam từ 18-25 tuổi 

Cỡ 

số 

V

D 

B

M

I 

V

C 

V

N

G 

V

E 

V

B 

V

M 

D

TS 

H

N 

1/2 

TS 

DT

1M 

DT

2M 

CT D

T 

H

Đ 

65/A
1-1 

1 C
Đ 

37,
73 

80,
86 

6
5 

68,
68 

85,
81 

38,
08 

19,
77 

18,
55 

54,
39 

69,
69 

14,
86 

6
5 

25,
43 

71/A

2-1 

1 C

Đ 

38,

66 

84,

90 

7

1 

74,

69 

89,

76 

38,

78 

20,

29 

19,

05 

55,

25 

70,

12 

15,

32 

6

5 

26,

10 

77/A
3-2 

2 C
Đ 

39,
60 

88,
94 

7
7 

80,
69 

93,
72 

39,
48 

20,
81 

19,
55 

56,
12 

70,
55 

15,
78 

6
5 

26,
77 

83/A 

4-2 

2 C

Đ 

40,

53 

92,

97 

8

3 

86,

70 

97,

67 

40,

18 

21,

32 

20,

04 

56,

98 

70,

98 

16,

24 

6

5 

27,

44 

65/B

5-1 

1 C

Đ 

38,

25 

80,

69 

6

5 

68,

60 

85,

93 

38,

98 

20,

09 

18,

85 

56,

01 

71,

90 

15,

30 

7

0 

25,

50 

71/B

6-1 

1 C

Đ 

39,

18 

84,

73 

7

1 

74,

61 

89,

88 

39,

68 

20,

61 

19,

35 

56,

88 

72,

33 

15,

76 

7

0 

26,

17 

77/B

7-2 

2 C

Đ 

40,

12 

88,

77 

7

7 

80,

62 

93,

84 

40,

38 

21,

12 

19,

85 

57,

74 

72,

76 

16,

22 

7

0 

26,

84 

83/B

8-2 

2 C

Đ 

41,

05 

92,

80 

8

3 

86,

62 

97,

79 

41,

08 

21,

64 

20,

34 

58,

60 

73,

19 

16,

68 

7

0 

27,

52 

89/B

9-3 

3 Th

.C 

41,

99 

96,

84 

8

9 

92,

63 

101

,74 

41,

79 

22,

15 

20,

84 

59,

47 

73,

62 

17,

14 

7

0 

28,

19 

65/C

10-1 

1 C

Đ 

38,

77 

80,

52 

6

5 

68,

53 

86,

06 

39,

88 

20,

40 

19,

15 

57,

64 

74,

11 

15,

74 

7

5 

25,

58 

71/C

11-1 

1 C

Đ 

39,

70 

84,

56 

7

1 

74,

54 

90,

00, 

40,

58 

20,

92 

19,

65 

58,

50 

74,

54 

16,

20 

7

5 

26,

25 

77/C

12-2 

2 C

Đ 

40,

64 

88,

60 

7

7 

80,

54 

93,

96 

41,

28 

21,

44 

20,

15 

59,

37 

74,

97 

16,

66 

7

5 

26,

92 

83/C

13-2 

2 C

Đ 

41,

57 

92,

63 

8

3 

86,

55 

97,

91 

41,

98 

21,

95 

20,

64 

60,

23 

75,

40 

17,

12 

7

5 

27,

59 

89/C

14-4 

4 Th

.C 

42,

51 

96,

67 

8

9 

92,

55 

101

,86 

42,

69 

22,

47 

21,

14 

61,

09 

75,

83 

17,

58 

7

5 

28,

26 

65/D

15-1 

1 Gầ

y 

39,

29 

80,

35 

6

5 

68,

45 

86,

17 

40,

78 

20,

72 

19,

45 

59,

26 

76,

32 

16,

18 

8

0 

25,

65 

71/D
16-1 

1 Gầ
y 

40,
22 

84,
39 

7
1 

74,
46 

90,
12 

41,
48 

21,
24 

19,
95 

60,
13 

76,
75 

16,
64 

8
0 

26,
32 

77/D

17-2 

2 C

Đ 

41,

16 

88,

43 

7

7 

80,

47 

94,

08 

42,

18 

21,

75 

20,

45 

60,

99 

77,

18 

17,

10 

8

0 

26,

99 

83/D
18-2 

2 C
Đ 

42,
09 

92,
46 

8
3 

86,
47 

98,
03 

42,
88 

22,
27 

20,
94 

61,
85 

77,
61 

17,
56 

8
0 

27,
67 

89/D

19-4 

4 C

Đ 

43,

03 

96,

50 

8

9 

92,

48 

101

,98 

43,

59 

22,

78 

21,

44 

62,

72 

78,

04 

18,

02 

8

0 

28,

34 

65/E
20-1 

1 Gầ
y 

39,
81 

80,
18 

6
5 

68,
38 

86,
29 

41,
68 

21,
03 

19,
75 

60,
89 

78,
53 

16,
62 

8
5 

25,
73 
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71/E

21-1 

1 C

Đ 

40,

74 

84,

22 

7

1 

74,

39 

90,

24 

42,

38 

21,

55 

20,

25 

61,

75 

78,

96 

17,

08 

8

5 

26,

40 

77/E

22-2 

2 C

Đ 

41,

68 

88,

26 

7

7 

80,

39 

94,

20 

43,

08 

22,

07 

20,

75 

62,

62 

79,

39 

17,

54 

8

5 

27,

07 

83/E

23-2 

2 C

Đ 

42,

61 

92,

29 

8

3 

86,

40 

98,

15 

43,

78 

22,

58 

21,

24 

63,

48 

79,

82 

18,

00 

8

5 

27,

74 

89/E

24-4 

4 C

Đ 

43,

55 

96,

33 

8

9 

92,

40 

102

,10 

44,

49 

23,

10 

21,

74 

64,

34 

80,

25 

18,

46 

8

5 

28,

41 

5.2 Chọn cỡ số cơ thể theo phương pháp lập trình tuyến tính 

5.2.1 Xác định các kích thước chủ đạo 

Hai biến số được chọn trong nghiên cứu này là kích thước vòng cổ (chủ đạo 

ngang) và kích thước dàn trong (chủ đạo dọc). 

5.2.2 Xác định điều kiện biên 

 37,26  X1  44,02 (cm) ;  X1: số đo kích thước vòng cổ (cm) 

 62,5  X2  87,5 (cm);  X2: số đo kích thước dàn trong (cm) 

5.2.3 Xây dựng hàm mục tiêu của các kích thước đo 

Hàm mục tiêu được xác định trên cơ sở hai biến kích thước chủ đạo theo mô hình 

phương trình hồi quy tuyến tính hai biến dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS từ 

bảng 5.14: 

Z = −94,540 + 1,048 × X1 + 0,855 × X2 + 0,086  (cm)               (5.15) 

Trong đó biến thứ nhất là biến của kích thước vòng cổ X1 = XVCO) ( Biến thứ hai 

là biến của kích thước dàn trong (X2 = Xdtr). 

Bảng 5.14 Các hệ số trong phân tích hồi quy tuyến tính 

Các hệ số 

Mô hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa Kiểm định  

t 

Mức ý nghĩa thống kê 

(Sig.)  

Beta 

(B) 

Sai số chuẩn Beta 

1 Hằng số -94,540 1,603   -58,974 ,000 

Vòng cổ (cm) 1,048 ,046 ,232 22,553 ,000 

Dàn trong 
(cm) 

,855 ,010 ,853 82,833 ,000 

a. Biến phụ thuộc: cỡ số 
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5.2.4 Lưu đồ chọn cỡ số theo phương pháp lập trình tuyến tính 

Chương trình sẽ 

được thực hiện 

theo thứ tự từ đầu 

đến cuối, lệnh này 

kế tiếp lệnh kia cho 

đến khi kết thúc 

chương trình (Hình 

5.4).  

 

 

 

 
 
                                                      

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

  
Hình 5.4 Lưu đồ trích xuất cỡ số theo phương pháp lập trình tuyến tính 

5.3 Giải thuật trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể theo phương pháp Logic 

mờ 

Hiển thị cỡ số vóc A:

65/A1-1; 71/A2-1;

77/A3-2; 83/A4-2

Bắt đầu

67,50 dantrong 72,40

và 37,70 vongco 44,30

77,50 dantrong 82,40

và 37,70 vongco 44,30

72,50 dantrong 77,40

và 37,70 vongco  43,50

Không có cỡ số

Kết thúc

Nhập giá trị biến vòng cổ, dàn trong

65,00 dantrong 67,40

và 37,70 vongco 44,30

Đ

Đ

Đ

S

S

S

S

Khai báo chuỗi gồm ký hiệu 24 cỡ số 

Gán giá trị cận trên

Gán giá trị vòng lặp forever =0 

Gán giá trị cận dưới 

Tìm kiếm cỡ số

f=-94,540+1,048*vongco+0,855*70+0,086

Hiển thị cỡ số vóc B:

65/B5-1; 71/B6-1; 

77/B7-2; 83/B8-2; 

89/B9-3

Hiển thị cỡ số vóc C:

65/C10-1; 71/C11-1; 

77/C12-2; 83/C13-2; 

89/C14-4

Hiển thị cỡ số vóc D:

65/D15-1; 71/D16-1; 

77/D17-2; 83/D18-2;

89/D19-4

Hiển thị cỡ số vóc E:

65/E20-1; 71/E21-1; 

77/E22-2; 83/E23-2; 

89/E24-4

82,50 dantrong 87,50

và 37,70 vongco 44,30

Đ

Đ

S
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5.3.1 Mã hóa bảng HTCS 

Bảng mã hóa HTCS được mã hóa theo trình tự các cỡ số từ cỡ số 65/A1 đến 

89/E24. (Bảng 5.16) 

Bảng 5.16 Bảng mã hóa HTCS 

Ký hiệu cỡ số 65/A1-1 71/A2-1 77/A3-2  83/A 4-2 65/B5-1 71/B6-1 77/B7-2 83/B8-2 

Mã hóa 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ký hiệu cỡ số 89/B9-3 65/C10-1 71/C1-11 77/C12-2 83/C13-2 89/C14-2 65/D15-1 71/D16-1 

Mã hóa 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ký hiệu cỡ số 77/D17-2 83/D18-2 89/D19-4 65/E20-1 71/E21-1 77/E22-2 83/E23-2 89/E24-4 

Mã hóa 17 18 19 20 21 22 23 24 

5.3.2 Cấu trúc mô hình mờ 

Đầu vào có 2 biến (x1, x2), 2 kết quả 

đầu ra (y1, y2) và truyền qua bộ điều 

khiển Logic mờ (Hình 5.6). 
                                                                                          Hình 5.6 Mô hình bộ điều khiển mờ trích xuất cỡ số 

5.3.3 Thiết bị hợp thành trong trích xuất cỡ số cơ thể người từ bảng HTCS đã 

xây dựng 

Mệnh đề hợp thành: gồm một tập các luật mờ Nếu-Thì 

Nếu (x1 là A1
m) và (x2 là B1

n) thì (y1 là Cp)(y2 là Dq) 

Với 5 hàm thành viên cho biến vào thứ nhất, mỗi hàm thành viên sẽ là khoảng số 

đo của mỗi cỡ số, 5 hàm thành viên của biến vào thứ 2. Ngõ ra thứ nhất là cỡ số, 

ngõ ra thứ hai là vóc dáng cơ thể phù hợp với cỡ số cần tìm. 

5.3.4 Lựa chọn phương án thực hiện bộ điều khiển mờ 

Bộ điều khiển mờ có thể được thực hiện bằng hệ cứng hoặc bằng hệ mềm. Nghiên 

cứu thực hiện bộ điều khiển bằng hệ mềm sử dụng ngôn ngữ Matlab. 

5.3.5 Thiết lập các hàm thành viên 

Bảng cỡ số có 5 vóc tương ứng với 24 cỡ số. Có 5 hàm thành viên (Hình 5.7) 

biến đầu vào thứ nhất, biến đầu vào thứ hai có 5 hàm thành viên (Hình 5.8). Cả 

hai đều sử dụng tập mờ có dạng hình tam giác.  
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Hình 5.7 Đồ thị các hàm thành viên biến thứ nhất Hình 5.8 Đồ thị các hàm thành viên biến thứ hai 

5.3.6 Tạo bảng luật điều khiển cho các điều khiển mờ 

Bộ luật mờ của giải thuật trích xuất cỡ số, vóc dáng từ bảng HTCS kích thước cơ 

thể có tổng cộng 24 luật. Toán tử logic “AND” được sử dụng trong luật hợp thành 

của nghiên cứu. 

5.3.7 Kiểm tra tính khả thi của mô hình 

Việc kiểm tra thực hiện theo 2 cách. Cách thứ nhất, lấy đúng các số đo từ bảng 

HTCS (Bảng 5.14) nhập vào mô hình trích xuất cỡ số (Hình 5.6). Cách thứ hai, 

lấy mẫu ngẫu nhiên trong dữ liệu 530 mẫu để so sánh. 

5.3.8 So sánh kết quả 2 phương pháp trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể 

Phương pháp lập trình tuyến tính cho kết quả không linh hoạt vì những khoảng số 

đo giao nhau sẽ không có cỡ số. Phương pháp Logic mờ cho kết quả linh hoạt. 

5.3.9 Lưu đồ chọn cỡ số, vóc dáng theo phưong pháp Logic mờ (Hình 5.14) 

5.4 Giải thuật trích xuất cỡ số trang phục 

may sẵn theo phương pháp Logic mờ 

Dữ liệu nghiên cứu là bảng thông số đo áo 

thun T- Shirt thương hiệu f. house của 

công ty cổ phần may Phương Đông. Đây 

là kiểu áo thun phom rộng (Hình 5.15). 

Các vị trí đo được trình bày theo bảng 5.23. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Hình 5.14 Lưu đồ trích xuất cỡ số, vóc dáng theo phương pháp Logic mờ 

Bắt đầu tìm cỡ số, vóc dáng cơ thể

Chọn bộ điều khiển mờ MIMO

Chọn mệnh đề hợp thành Min-Max

Chọn luật mờ If- Then

Thiết lập các hàm thành viên

37,26 vongco 44,02

62,50 dantrong 87,50

Giải mờ

(Phương pháp 

trọng tâm)

Hiển thị số cỡ số, vóc dáng 

cần tìm

Hiển thị không có 

cỡ số phù hợp với 

vóc dáng

Kết thúc

Đ

S

Mã hóa bảng HTCS

Chọn kích thước chủ đạo vòng cổ 

và chiều dài dàn trong

Bắt đầu 
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Hình 5.15 Các vị trí đo trên áo thun T-Shirt  

Bảng 5.23 Bảng HTCS áo thun T-Shirt thương hiệu f. 

house (ĐVT: kg; cm) 

Thông số đo 

(kg; cm) 

Vị 

trí 

đo S M L XL 

Cân nặng   <65 65-73 73-81 81-90 

Dài áo  A 70 72 74 76 

Ngang vai  B 47 48 49 50 

Ngang ngực C 50 52 54 56 

Ngang lai D 48 50 52 54 

Dài tay E 24 24,5 25 25,5 

Cửa tay F 17 17,5 18 18,5 

                                                                                                                     

5.4.1 Bảng HTCS kiểm nghiệm thuật toán Logic mờ 

Bảng HTCS có 3 nhóm chiều cao khác nhau, mỗi nhóm sẽ tương ứng với 4 cỡ số 

(Bảng 5.24). 
Bảng 5.24 Bảng mã hóa HTCS áo thun T-Shirt thương hiệu f. house (ĐVT: kg; cm) 

Size S M L XL 

Size mã hóa 1 2 3 4 

Vóc A(150-160) 

Cân nặng  <65 65-73 73-81 81-90 

Vòng ngực 80  84 88  92 

Vóc B (160-170) 

Cân nặng <65 65-73 73-81 81-90 

Vòng ngực 80  84 88  92 

Vóc C (170-180) 

Cân nặng <65 65-73 73-81 81-90 

Vòng ngực 80  84 88  92 

5.4.2 Cấu trúc mô hình mờ 

Mô hình mờ có 3 yếu tố đầu vào và 1 yếu tố đầu ra là cỡ số cần tìm. 

5.4.3 Thiết bị hợp thành trong trích xuất cỡ số cơ thể người từ bảng HTCS 

đã xây dựng 

Có 3 hàm thành viên cho biến vào thứ nhất, mỗi hàm thành viên là khoảng số đo 

kích thước chiều cao, 4 hàm thành viên của biến vào thứ hai, mỗi hàm thành viên 

tương ứng với khoảng số đo cân nặng và 4 hàm hàm thành viên cho biến vào thứ 

ba, mỗi hàm thành viên sẽ là khoảng số đo của kích thước vòng ngực. Ngõ ra là 

cỡ số cần tìm. Có tất cả 48 mệnh đề hợp thành 
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5.4.4 Lựa chọn mô hình bộ điều khiển mờ 

Mô hình MISO được chọn trong nghiên cứu này (Hình 5.16). Kết quả của mô hình 

trong nghiên cứu thực hiện trên Matlab (Hình 5.17). 

               Hình 5.16 Mô hình MISO 

                     

 

                   Hinh 5.17 Mô hình ĐK mờ trích xuất cỡ số 

5.4.5 Thiết lập các hàm thành viên 

Biến đầu vào thứ nhất sẽ có 3 hàm thành viên (Hình 5.18, Hình 5.19, Hình 5.20), 

biến đầu vào thứ hai có 4 hàm thành viên tương ứng với 4 nhóm cân nặng, biến 

đầu vào thứ ba có 4 hàm thành viên tương ứng với 4 nhóm kích thước vòng ngực. 

 
Hình 5.18  Đồ thị các hàm thành 

viên biến thứ nhất (chiều cao) 
Hình 5.19 Đồ thị các hàm thành 

viên biến thứ hai (cân nặng)  
Hình 5.20 Đồ thị các hàm thành 

viên biến thứ ba (vòng ngực) 

Kết quả đầu ra là cỡ số cần tìm. Có tất 

cả 4 cỡ số trong bảng HTCS, vì vậy sẽ 

có 4 hàm thành viên cho biến ngõ ra 

(Bảng 5.26).  

 

Bảng 5.26 Giá trị ngõ ra của cỡ số cần tìm 

Thứ tự Hàm thành 

viên 

Khoảng số đo(số 

mã hóa) 

1 S 1 

2 M 2 

3 L 3 

4 XL 4 

5.4.6 Tạo bảng luật điều khiển cho các điều khiển mờ 

Ma trận luật hợp thành mờ được xây dựng theo toán tử logic “AND”. 

5.4.7 Kết quả thử nghiệm thuật toán Logic mờ 

Việc đánh giá độ vừa vặn sản phẩm đánh giá khoa học theo phân tích ngoại quan 

sản phẩm khi mặc trên 3 khách hàng (Hình 5.24), nhận xét của 10 người mặc về 

độ vừa vặn theo 5 mức độ và phân tích với kết quả chạy mô phỏng giải thuật.  

            (a-XL)              (b-L)                  (c-S) 

Hình 5.24 Hình ảnh mặc thử mẫu áo T-Shirt –f. house size XL (a), size L (b), size S (c) 
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5.4.8 Lưu đồ chọn cỡ số trang phục may sẵn  

Mô hình toán trích xuất cỡ số yêu cầu khai báo 

yếu tố đầu vào là 2 biến kích thước chủ đạo 

(kích thước vòng ngực và cân nặng cơ thể). Hai 

biến này phải thuộc khoảng giá trị trong bảng 

HTCS nhằm hỗ trợ tìm cỡ số nhanh nhất, sau 

đó chương trình chạy sẽ cho yếu tố đầu ra là cỡ 

số cần tìm (Hình 5.25). 

Hình 5.25 Lưu đồ chọn cỡ số may sẵn 

5.5 Tự động hóa quá trình quét cơ thể để trích xuất cỡ số kích thước cơ thể 

5.5.1. Dữ liệu quét 3D 

Các kích thước theo chiều ngang chênh lệch từ 0 đến 3,74 cm, các kích thước theo 

chiều dọc cơ thể chênh lệch từ 0,07 đến 0,85cm. 

5.5.2. Cơ sở toán của phương pháp sử 

dụng 

Cấu trúc dữ liệu của một mô hình quét có 

thể được biểu diễn trong các ma trận các 

đỉnh, ma trận các vector pháp tuyến, ma 

trận các mặt đa giác của mô hình. 

5.5.3. Lưu đồ tự động hóa quá trình 

quét cơ thể trích xuất cỡ số, vóc dáng  

Chương trình trích xuất được thực hiện qua 

lưu đồ thuật toán trích xuất tự động cỡ số, 

ước lượng kích thước vòng cổ, dàn trong 

trên phần mềm Matlab (Hình 5.26). 
 

 
 

 

Hình 5.26 Lưu đồ tự động hóa trích xuất cỡ số, vóc dáng từ dữ liệu quét 3D 

5.5.4. Lấy dữ liệu điểm pháp vector từ file Obj của hình quét cơ thể 3D  

Bắt đầu 

Chọn bộ điều khiển mờ MISO

Hiển thị 

không có 

cỡ số

Hiển thị cỡ số cần tìm

Kết thúc

Giải mờ

(Phương pháp 

trọng tâm)

S

Đ

Thiết lập các hàm thành viên

Chọn mệnh đề hợp thành Min-Max

Chọn luật mờ If- Then

Chọn các kích thước chủ đạo 

Ước lượng kích thước vòng cổ

theo phương án 1

Thực hiện theo phương 

án 1

Kết thúc tìm kiếm

Ước lượng kích thước vòng cổ

theo phương án 2

Thực hiện theo phương 

án 2

Thực hiện ước lượng 

kích thước dàn trong 

Đ

Đ

Lấy dữ liệu điểm pháp 

vector từ file Obj. của hình 

quét cơ thể 3D

Bắt đầu 

S

S

Hiển thị cỡ sô, vóc dáng

Bắt đầu tìm kiếm tự động 

cỡ số, vóc dáng cơ thể

Ước lượng kích thước

dàn trong

Nhúng vào Logic

 mờ

Không có cỡ 

số, vóc dáng

Đ

S
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Lấy dữ liệu điểm, pháp vector của file *.obj (Hình 5.27). 

5.5.5. Ước lượng chu vi vòng cổ thông qua 

quét hõm cổ theo phương án 1  

 Lưu đồ thuật toán theo phương án 1 (Hình 

5.28).  Các chương trình con của thuật toán 

(Hình 5.29). Có 5 giai đoạn thực hiện quá trình 

ước lượng chu vi vòng cổ theo phương án 1.                               

                  

                

 
 Hình 5.27 Dữ liệu điểm trên hình quét 3D 

 

θ1  = θ1max

Giới hạn vùng cổ ( được tập hợp các điểm N1)

Chiếu các điểm thuộc S lên mặt 

phẳng D (đạt được S1)

Tính ma trận quay Rot(x,-θ) 

Chuyển các điểm thuộc S1 về mặt phẳng nằm 

ngang (bởi quay S1 theo Rot(x,-θ) đạt được S2 

Chuyển các điểm thuộc S2 về hệ tọa độ cực 

tâm H (đạt được S3)

Sắp xếp trong S3 theo thứ tự của góc cực (đạt được S4)

Chuyển S4 trở về lại hệ tọa độ 

Descartes (đạt được S5)

Nội suy đường cong đi qua các điểm S5 bởi 

đường cong Spline/Hermite

Tính chu vi đường cong nội 

suy (chu vi C)

Gán góc quét θ = 0

θ1  = θ1  +dθ1
S

Đ

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Giai đoạn 5

Lấy dữ liệu điểm/pháp vector từ file 3D model OBJ

Bắt đầu 

SF1-Tìm kiếm điểm hõm cổ

SF2-Tìm kiếm tập hợp S các điểm lân cận giao 

giữa Model và mặt phẳng D

SF3-Tìm kiếm điểm tâm C của tập hợp các điểm S2

SF4-Ước lượng chu vi vòng cổ

Kết thúc 

Kết thúc tìm chu vi vòng cổ Case 1

Bắt đầu tìm chu vi vòng cổ Case 1

 
Hình 5.28 Lưu đồ tự động hóa trích xuất cỡ số, 

vóc dáng theo phương án 1 

        

Hình 5.29 Các chương trình con trong thuật toán theo 

phương án 1 

 

5.5.6. Ước lượng chu vi vòng cổ thông qua xác định điểm đỉnh vai theo 

phương án 2  

Ước lượng chu vi vòng cổ qua xác định điểm đỉnh vai (Hình 5.31). Lưu đồ thuật 

toán (Hình 5.32) và các chương trình con liên quan (Hình 5.33). 

Z

X

Y

x

y

zĐiểm hõm cổ

O

o

Điểm đáy quần

Điểm đỉnh vai

Mặt phẳng D

Bắt đầu SF3

Trở về

Tìm một điểm C có tổng bình 

phương khoảng cách đến các điểm 

S3 là nhỏ nhất (sử dụng hàm tối ưu 

hóa Matlab/fminunc

Bắt đầu SF2

Trở về

Gán khoảng cách cho phép giới hạn =0

Tính khoảng cách từ  điểm N1 đến D 

Số điểm trong khoảng cách cho 

phép <  6

Tăng khoảng cách 

cho phép giới hạn 

Tập hợp các điểm S trong lân cận 

S

Đ

Bắt đầu SF1

Giới hạn các điểm trên 

vùng hõm cổ (N1)

Tìm điểm có pháp vector theo 

phương z đạt giá trị lớn nhất

Trở về

Bắt đầu SF4

Trở về

Xấp xỉ chu vi vòng cổ tương ứng với các vị 

trí góc theta (quanh các điểm lân cận)

Tìm kiếm giá trị nhỏ nhất trong giới hạn góc theta

SF3 - Tìm kiếm điểm tâm C của tập 

hợp các điểm S2 SF4 - Ước lượng chu vi vòng cổ

SF1 - Tìm kiếm điểm hõm cổ
SF2 - Tìm kiếm tập hợp S các điểm lân cận giao 

giữa Model và mặt phẳng D
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Hình 5.31 Phạm vi giới hạn vùng cổ  

phương án 2 

 

Hình 5.33 Chương trình con thuật toán phương án 

2 

        
Hình 5.32 Thuật toán ước lương kích thước vòng cổ 

theo phương án 2 

5.5.7. Thuật toán tìm kiếm kích thước dàn trong   

Đầu tiên là giới hạn các điểm của khoảng đo dàn 

trong, sau đó tìm kiếm điểm có pháp vector theo 

phương y đạt giá trị lớn nhất. Tiếp đến, tính chiều 

cao từ kết quả tìm được đến mặt sàn. Đây chính là 

chiều dài dàn trong (Hình 5.34)     

                                                                                         

 

 

Hình 5.34 Thuật toán ước lượng kích thước dàn trong 

5.5.8. Trích xuất kích thước vòng cổ, dàn trong, cỡ số và vóc dáng cơ thể  

Các file chứa code các hình quét 3D, code trích xuất cỡ số, vóc dáng được nhúng 

vào thuật toán viết trên Matlab để có được các kết quả về cỡ số, vóc dáng cơ thể.  

5.5.9. Kết quả tự động hóa trích xuất cỡ số cơ thể  

Trường hợp 1: Kết quả giống nhau, thường là những mẫu quét có tư thế đứng 

quét mẫu đúng, cằm song song mặt đất, đầu giữ thẳng (Hình 5.35). Trường hợp 

Giới hạn các điểm vùng dàn trong

Tìm kiếm điểm có pháp vector theo phương y 

đạt giá trị lớn nhất

Tính chiều cao từ kết quả tìm kiếm đến mặt sàn

Lấy dữ liệu điểm/pháp vector từ file 3D model 

OBJ

Bắt đầu 

Kết thúc 

Kết quả ước lượng kích thước dàn trong

Bắt đầu ước lượng kích thước dàn trong

Giới hạn vùng cổ (được tập hợp các điểm N1)

Chiếu các điểm thuộc S lên mặt 

phẳng D2 (đạt được S1)

Tính ma trận quay Rot(x,-θ2) 

Chuyển các điểm thuộc S1 về mặt phẳng nằm 

ngang (bởi quay S1 theo Rot(x,-θ2) đạt được S2 

Chuyển các điểm thuộc S2 về hệ tọa độ cực tâm H (đạt được S3)

Sắp xếp trong S3 theo thứ tự của góc cực (đạt được S4)

Chuyển S4 trở về lại hệ tọa độ 

Descartes (đạt được S5)

Nội suy đường cong đi qua các điểm S5 bởi 

đường cong Spline/Hermite

Tính chu vi đường cong nội 

suy (chu vi C)

Tính góc theta hợp bởi mặt phẳng D2 đi qua điểm đỉnh vai 

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Giai đoạn 5

SF1a - Tìm kiếm điểm đỉnh cơ vai 

SF1 - Tìm kiếm điểm hõm cổ 

Lấy dữ liệu điểm/pháp vector từ file 

3D model OBJ

Bắt đầu 

SF3 - Tìm kiếm điểm tâm C của tập hợp 

các điểm S2

Kết thúc 

SF2 - Tìm kiếm tập hợp S các điểm lân cận 

giao giữa Model và mặt phẳng D

Kết thúc tìm chu vi vòng cổ Case 2

Bắt đầu tìm chu vi vòng cổ Case 2

Điểm hõm cổ

z

y
Mặt phẳng D

θ2

2

Điểm đỉnh vai

Bắt đầu SF3

Trở về

Tìm một điểm C có tổng bình 

phương khoảng cách đến các điểm 

S3 là nhỏ nhất (sử dụng hàm tối ưu 

hóa Matlab/fminunc

SF3 - Tìm kiếm điểm tâm C của tập 

hợp các điểm S2

Bắt đầu SF1

Giới hạn các điểm trên 

vùng hõm cổ (N1)

Tìm điểm có pháp vector theo 

phương z đạt giá trị lớn nhất

Trở về

SF1 - Tìm kiếm điểm hõm cổ

Bắt đầu SF2

Trở về

Gán khoảng cách cho phép giới hạn =0

Tính khoảng cách từ  điểm N1 đến D 

Số điểm trong khoảng cách cho 

phép <  6

Tăng khoảng cách 

cho phép giới hạn 

Tập hợp các điểm S trong lân cận 

S

Đ

SF2 - Tìm kiếm tập hợp S các điểm lân cận giao 

giữa Model và mặt phẳng D

Bắt đầu SF1a

Trở về

Giới hạn các điểm trên vùng cổ (N1)

Tìm điểm có pháp vector theo phương xy 

gần góc tham chiếu nhất

SF1a - Tìm kiếm điểm đỉnh cơ vai 
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2: Kết quả khác với dữ liệu, do tư thế đứng quét mẫu không đúng chủ yếu do đầu 

không giữ thẳng như là nghiêng về trước, nghiêng về sau, lưng khom, vai lệch 

(Hình 5.36).  Trường hợp 3: Không có cỡ số, Với những kết quả không có cỡ số 

cbủ yếu do số đo vòng cổ thu được nằm ngoài điều kiện biên, tư thế đứng quét 

mẫu không đúng, đầu chồm về trước, ngữa ra sau, khom lưng làm cho số đo vòng 

cổ sau khi đo không đúng (Hình 5.37). 

   Hình 5.35 Hình ảnh của mẫu quét 

trong điều kiện biên (STT 1 – 7/2) 

Hình 5.36  Hình ảnh của mẫu quét 

trong tư thế đầu nghiêng về trước 
(STT 10- 10/1) 

Hình 5.37 Hình ảnh của mẫu quét 

ngoài điều kiện biên (STT 6- 
0.5/0.5) 

5.6 Bàn luận 

5.6.1 Dữ liệu đo ban đầu để xây dựng bảng HTCS 

Mẫu đo trong nghiên cứu được khảo sát từ nhiều nơi khác nhau tại khu vực miền 

Nam, Việt Nam đều có thời gian cư trú trên 5 năm là sinh viên, giáo viên, nhân 

viên văn phòng nên bộ dữ liệu đo mẫu không có sự khác biệt về vùng miền, lứa 

tuổi. Công việc đo do chính giáo viên chuyên ngành Công nghệ may thực hiện.  

5.6.2 Dữ liệu quét mẫu 3D 

Kết quả sau khi chạy giải thuật có những mẫu có kết quả giống với dữ liệu kích 

thước cơ thể. Tuy nhiên cũng có những mẫu khác với dữ liệu kích thước cơ thể, 

thường là những người có tư thế đứng quét không đúng làm cho giải thuật quét sai 

vị trí vòng cổ hoặc số đo ngoài điều kiện biên, người quá cân đứng chân dang 

không đủ rộng dẫn đến khoảng cách đo không đúng. 

5.6.3 Dữ liệu thử nghiệm giải thuật trích xuất cỡ số trang phục may sẵn 

Kết quả giải thuật tự động trích xuất cỡ số, vóc dáng và đã được xác nhận tính ứng 

dụng thực tiễn của giải thuật Công ty Cổ phần may Phương Đông, Công ty TNHH 

HNT VINA.  
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5.6.4 So sánh kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu khác và giải pháp đã 

thương mại hoá 

Bảng HTCS trong nghiên cứu cần có quá trình thử nghiệm nhiều lần mới có thể 

đưa vào sản xuất hàng loạt. Trên phương diện lý thuyết, số lượng cỡ số trong bảng 

HTCS kích thước cơ thể đa dạng về cỡ số phù hợp với nhiều nhóm chiều cao khác 

nhau, điều này thì giống với các bảng cỡ số trong và ngoài nước. Giải thuật trích 

xuất cỡ số trang phục may sẵn theo phương pháp Logic mờ có tính ứng dụng thực 

tiễn cao, đẩy mạnh được nhu cầu mua sắm trực tuyến hiện nay, phù hợp với xu thế 

phát triển kỹ thuật số tại Việt Nam và trên thế giới. 

Giải thuật tự động trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể từ dữ liệu quét 3D hiện chỉ 

dừng lại ở mức độ nghiên cứu chưa áp dụng vào thực tiễn tại Việt Nam được. Lý 

do là không có thiết bị quét cơ thể 3D ở các doanh nghiệp may trong nước. Tại 

nước Việt Nam, có 2 đơn vị đã mua thiết bị quét cơ thể 3D. Máy thứ nhất Viện 

Dệt May ở Hà Nội, hiện máy đã ngưng hoạt động khoảng 4 năm. Máy thứ hai có 

ở trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, mỗi năm cần phải đóng tiền sử dụng phần 

mềm quét 3D và hiện tại, máy đang tạm ngưng sử dụng. 

 

CHƯƠNG 6   KẾT LUẬN  

6.1 Tóm tắt những nội dung chính của luận án 

Luận án đã thực hiện được mục tiêu ban đầu với các nội dung nghiên cứu sau: 

1. Khảo sát số đo kích thước cơ thể nam từ 18-25 tuổi sống tại khu vực phía Nam, 

Việt Nam với mẫu đưa vào xây dựng hệ thống cỡ số là 542 người. Mẫu đo 530 

người theo phân vị 1% vòng eo được phân tích dữ liệu theo phương pháp phân 

tích thành phần chính, phân tích nhân tố kết hợp với phân tích biệt số và kiểm 

định ANOVA trên phần mềm SPSS và đã phân loại được 4 nhóm vóc dáng 

nam. Đây chính là cơ sở để phân vóc khi xây dựng hệ thống cỡ số. 

2. Xây dựng bảng HTCS kích thước cơ thể nam từ 18-25 tuổi sống tại khu vực 

phía Nam, Việt Nam, có 24 cỡ số với 5 vóc chiều cao khác nhau trong đó 

kích thước vòng eo có độ lêch chuẩn 6,09 và kích thước dàn trong có độ lệch 
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chuẩn 5,24 được chọn làm hai kích thước chủ đạo để tính toán cho các kích 

thước phụ thuộc. Vóc A có 4 cỡ số, vóc B có 5 cỡ số, vóc C có 5 cỡ số, vóc 

D có 5 cỡ số và vóc E có 5 cỡ số. 

3. Nghiên cứu xác định các kích thước chủ đạo vòng cổ đại diện cho kích thước 

ngang và kích thước dàn trong đại diện cho kích thước dọc của cơ thể người 

là hai kích thước cần cung cấp cho thuật toán trích xuất cỡ số. Điều này làm 

giảm số lượng các thông số cần đo.  

4. Nghiên cứu phương án trích xuất cỡ số theo phương pháp lập trình tuyến 

tính, phương pháp sử dụng kỹ thuật Logic mờ trên bộ cỡ số kích thước cơ 

thể đã xây dựng và bảng thông số kích thước chọn cỡ số của trang phục may 

sẵn để cho biết cỡ số phù hợp với kích thước cơ thể. Phương pháp lập trình 

tuyến tính được thực hiện trên phần mềm Matlab, trong đó 2 biến của 

phương trình chính là hai biến đã được xác định để trích xuất cỡ số, đó là 

kích thước vòng cổ và kích thước dàn trong. Kết quả sau khi nhập biến vào 

phương trình cho biết có cỡ số phù hợp với bảng HTCS hoặc không có cỡ 

số thích hợp. Phương pháp sử dụng kỹ thuật Logic mờ để trích xuất cỡ số 

kích thước cơ thể từ bảng HTCS được thực hiện trên mô hình MISO gồm 2 

biến đầu vào là kích thước vòng cổ và kích thước dàn trong truyền qua hệ 

điều khiển mờ cho kết quả đầu ra là số của cỡ số tương ứng với bảng HTCS 

hoặc cho biết không có cỡ số phù hợp. Bên cạnh đó, kỹ thuật Logic mờ còn 

sử dụng cho trích xuất cỡ số trang phục may sẵn, trong nghiên cứu này sản 

phẩm áo thun T-Shirt (thương hiệu f. house) của công ty cổ phần may 

Phương Đông được chọn để nghiên cứu. Kích thước đo chiều cao, cân nặng 

và vòng ngực được chọn làm ba biến đầu vào của mô hình mờ, biến đầu ra 

là cỡ số cần tìm. 

5. Nghiên cứu tự động hóa trích xuất cỡ số/vóc dáng thông qua thuật toán ước 

lượng số đo vòng cổ, dàn trong được viết trên phần mềm Matlab. Trong đó 

ước lượng kích thước vòng cổ được thực hiện qua hai phương án. Thứ nhất, 

phương án quét phạm vi vùng cổ qua góc quét được tạo bởi mặt phẳng chứa 

điểm hõm cổ giao với mặt phẳng sàn nhà. Thứ hai, phương án quét phạm vi 
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vùng cổ qua góc quét được tạo bởi mặt phẳng chứa điểm đỉnh vai giao với 

mặt phẳng sàn nhà. 

Các phương pháp sử dụng trong nội dung nghiên cứu của luận án gồm có 

phương pháp phân tích thành phần chính, nhân tố, phân tích và kiểm định 

ANOVA để xây dựng bảng hệ thống cỡ số, phương pháp lập trình tuyến tính, 

phương pháp sử dụng kỹ thuật Logic mờ để thiết lập thuật toán trích xuất cỡ 

số, phương pháp tìm kiếm tối ưu để ước lượng kích thước trong thuật toán tự 

động hóa trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể, phương pháp kiểm tra đối chứng để 

kiểm tra kết quả thuật toán. 

6.2 Những đóng góp khoa học  

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, nghiên cứu sinh nhận thấy đề tài có nhiều đóng 

góp khoa học về mặt lý thuyết và ứng dụng. 

6.2.1 Lý thuyết 

 Nguyên tắc lựa chọn bước nhảy giữa các size theo kết quả phân tích mẫu đo 

theo phương pháp phân tích thành phần chính. Điều này làm cho kết quả 

phân nhóm vóc dáng, cỡ số phù hợp với mẫu đo trong nghiên cứu. 

 Đưa ra giải thuật trích xuất cỡ số, vóc dáng theo phương pháp lập trình tuyến 

tính và phương pháp Logic mờ từ bảng cỡ số kích thước cơ thể, bảng cỡ số 

trang phục may sẵn làm cho việc tìm kiếm size có được trong thời gian ngắn. 

 Mở rộng miền chọn size khi trích xuất cỡ số, vóc dáng theo phương pháp 

Logic mờ. 

 Đưa ra giải thuật tự động hóa quá trình trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể. Giải 

thuật này sẽ đáp ứng được việc mua sắm trang phục hoặc đặt may mới từ xa. 

Chỉ cần khách hàng cung cấp ảnh quét 3D của cơ thể thì sẽ biết được size 

phù hợp với kích thước cơ thể. 

 Mở ra một phương pháp mới về chọn lựa cỡ số phù hợp với vóc dáng cơ thể. 

Chỉ cần biết được thông số 2 kích thước chủ đạo cần cho giải thuật là sẽ biết 

được size phù hợp. 
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6.2.2 Ứng dụng 

 Mở ra khả năng ứng dụng trong sản xuất may công nghiệp trong đó cỡ số 

khách hàng là cơ sở để nhà sản xuất tra bảng, xác định thông số và tiến hành 

thiết kế rập và may hoàn chỉnh sản phẩm. 

 Tạo cơ hội kinh doanh mua bán trang phục trực tuyến. Khách hàng cung cấp 

file quét 3D cơ thể hoặc 2 thông số chủ đạo sẽ có được sản phẩm phù hợp 

với kích thước cơ thể.   

 Bổ sung nghiên cứu nhân trắc học về ảnh hưởng của vóc dáng đến độ vừa 

vặn trang phục.  

 Xây dựng cơ sở để tư vấn lựa chọn trang phục phù hợp với nhóm vóc dáng 

cơ thể. Căn cứ vào kết quả trích xuất cỡ số, vóc dáng sẽ đưa ra lời khuyên về 

chọn chất liệu, hoa văn thích hợp. 

 Thiết lập avatar ảo sử dụng cho phủ mẫu trên phần mềm 3D trong thiết kế 

trang phục. 

 Tạo cơ sở cho doanh nghiệp dễ dàng thống kế số lượng cỡ số được khách 

hàng thường chọn để cân đối sản lượng sản xuất và mua bán cho từng size 

phù hợp với nhu cầu thị trường. 

6.3 Hướng phát triển của luận án 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài nhận thấy đề tài có nhiều hướng để tiếp tục nghiên 

cứu, đó là: 

 Mở rộng phạm vi khảo sát độ tuổi đo mẫu trong xây dựng bảng HTCS. 

 Thiết lập thuật toán trích xuất cỡ số, vóc dáng cho nhiều bảng HTCS kích 

thước cơ thể cho đa dạng đối tượng khác nhau. 

 Thiết lập thuật toán trích xuất cỡ số, vóc dáng cho nhiều bảng HTCS của 

nhiều loại trang phục may sẵn.  

 Thiết lập thuật toán ước lượng số đo các kích thước chủ đạo khác để ứng 

dụng vào công tác liên quan đến thiết kế trang phục, nhân trắc học trong 

ngành may. 

 Kết hợp với doanh nghiệp để kiểm nghiệm mức độ khả thi của giải thuật cho 

nhiều dòng sản phẩm khác nhau. 


