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- 01 walker có 2 bánh trước, được gắn một cảm biến quán tính. Mỗi bánh của walker 
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6.2. Địa chỉ ứng dụng: Công ty TNHH Văn Thanh. Đây là công ty chuyên sản xuất và lắp 
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6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 

- Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Đề tài là tài liệu tham khảo về cảm biến quán 

tính, thuật toán định vị quán tính cho sinh viên, học viên cao học. Đề tài đồng thời là tài 

liệu tham khảo về việc ứng dụng bộ lọc Kalman vào định vị quán tính. Ngoài ra, đề tài là 

nguồn tài liệu tham khảo quan trọng trong việc cải biên thuật toán định vị quán tính vào 

các đối tượng chuyển động không có “điểm dừng” rõ ràng.- Đối với lĩnh vực khoa học và 

công nghệ có liên quan:  

- Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan: 

+ Xây dựng thuật toán hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống 

walker. Trong đó vấn đề chính là mối quan hệ giữa cảm biến quán tính với walker.  

+ Đề tài định nghĩa một số loại chuyển động cơ bản của walker trong quá trình sử 

dụng và xây dựng thuật toán phân loại chuyển động đó. Thuật toán định vị quán tính 

được cải biên nhằm ước lượng chuyển động trong từng trường hợp cụ thể. 

- Đối với phát triển kinh tế-xã hội:  Đề tài nhằm xây dựng hệ thống ước lượng các 

thông số chuyển động cho người cần được hỗ trợ đi lại. Với hệ thống này, người dùng có 

thể tự kiểm tra các thông số tại nhà. Dựa vào các thông số này, bác sĩ có thể chuẩn đoán 

tình trạng, khả năng phục hồi sức khỏe…  

- Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: 

+ Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ giảng viên và học viên. 

+ Tăng cường hợp tác giữa Nhà trường và địa phương trong chuyển giao công nghệ 

+ Tiếp cận và làm chủ cảm biến quán tính và thuật toán định vị quán tính. Ứng dụng 

cảm biến quán tính phục vụ cho cuộc sống thường ngày. 

 

  



 

 

Mẫu 22. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bằng tiếng Anh 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information:  

Project title: APPYING THE INERTIAL NAVIGATION ALGORITHM TO ESTIMATE 

WALKING PARAMETERS FOR HEALTH CARE 

Code number: B2018-DNA-07 (KYTH-45) 

Coordinator: Assoc. Prof. Doan Quang Vinh 

Implementing institution: Da Nang University 

Duration: from 2018 to 2019 

2. Objective(s): 

- Build the inertial navigation algorithm to improve the accuracy of movement estimation 

- Implement a prototype to verify the proposed algorithm. 

3. Creativeness and innovativeness: 

- Propose an inertial navigation algorithm to improve the accuracy of movement estimation 

- Implement a prototype to verify the proposed algorithm. 

4. Research results: 

- An inertial navigation algorithm to improve the accuracy of movement estimation 

- A code file in Matlab to analysis walking data and estimate the walking parameters used 

in health care. 

- A prototype to verify the algorithm consisting of a two front-wheels walker, inertial 

sensor and two encoders attached in walker’s wheel. A Start/Stop button at the walker’s handle 

for recoding walking data during walking test. 

5. Products:  

5.1 Scientific products: 

- 01 papper in international journal (SCOPUS): Inertial navigation algorithm for trajectory 

of front-wheel walker estimation. Authors: Quang Vinh Doan, Duy Duong Pham. ELSEVIER 

PUBLISHER. No: 5(6). Pages: 1-7. Year 2019 

- 02 articles in specialized scientific journals of Viet Nam (ISSN): 



 

 

Implement an extended Kalman filter for intertial navigation algorithm, Authors: 

Duy Duong Pham and Quang Vinh Doan. JST-UD. Số: No: 9(19). Pages: 45-50. Year 

2019 

Applying an inertial navigation algorithm to movement estimation of two front-

wheel walker. Authors: Duy Duong Pham, Quang Vinh Doan and Thi Hoai Phan . JST-

UD. No: 10(17). Pages: 24-29. Year 2019 

5.2. Training products: 

- Training 01 master of Automation Engineering: Khac Trung Pham 

- Support 01 PhD student of Automation Engineering: Duy Duong Pham 

5.3 Application product. 

- A prototype to verify the algorithm consisting of a two front-wheels walker, inertial 

sensor and two encoders attached in walker’s wheel. A Start/Stop button at the walker’s handle 

for recoding walking data during walking test. 

- An inertial navigation algorithm to improve the accuracy of movement estimation 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results: 

6.1. Transfer method: Van Thanh Co., Ltd is the unit that will be responsible for testing the product 

of the project. After the project is finished, the two sides will negotiate a trial production contract 

as well as copyright terms of the product. 

6.2. Application address: Van Thanh Company Limited. This is a company specialized in 

manufacturing and installing medical support systems and equipment. Also the product can be 

used in rehabilitation centers, hospitals, private houses, laboratories. 

6.3. Impacts and benefits of research results 

- In the field of education and training: The topic is the reference on inertial sensors, inertial 

positioning algorithms for students and graduate students. The topic is also a reference about the 

application of Kalman filter in inertial positioning. In addition, the subject is an important 

reference source for modifying the inertial positioning algorithm into moving objects without 

obvious "stops". 

- For science and technology fields: 

+ Building algorithm to adjust the relationship between components in the walker system. 

The main issue is the relationship between the inertial sensor and the walker. 

+ The thesis defines some basic types of walkers in the process of using and constructing 

that classification algorithm of motion. The inertial positioning algorithm is modified to estimate 

motion in each specific case. 

- For socio-economic development: The thesis aims to build a system of estimating motion 

parameters for people in need of travel assistance. With this system, users can manually check the 



 

 

parameters at home. Based on these parameters, the doctor can diagnose the condition, the ability 

to recover health . 

- For host organizations and research application establishments 

+ Improve research capacity for lecturers and students. 

+ Enhancing cooperation between the University and localities in technology transfer 

+ Approaching and mastering inertial sensors and inertial positioning algorithms. Inertial 

sensor application for everyday life. 

  



 

 

MỞ ĐẦU 

Chăm sóc sức khỏe là việc chuẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh tật, thương tích, 

và suy yếu về thể chất và tinh thần [1]. Trong đó, việc chuẩn đoán và đánh giá tình trạng 

sức khỏe của bệnh nhân là bước quan trọng đầu tiên. Việc ước lượng các thông số bước đi 

(ví dụ: độ dài bước đi, tốc độ và thời gian bước) rất quan trọng trong quá trình phục hồi 

chức năng cũng như chăm sóc sức khỏe [2], [3]. Có nhiều hướng nghiên cứu và hệ thống 

được đề xuất để ước lượng các thông số này. Trong đó, việc ước lượng chuyển động dựa 

trên cảm biến quán tính được sử dụng rất phổ biến.  

Cảm biến quán tính bao gồm một cảm biến gia tốc và cảm biến vấn tốc góc quay, sử 

dụng trong các thiết bị quân sự, giải trí, thể thao, y tế, … với chức năng ước lượng các 

thông số chuyển động của thiết bị phục vụ cho việc định vị và điều khiển chuyển động 

cũng như góp phần quan trọng cho việc phân tích chuyển động của đối tượng cần nghiên 

cứu. Một cảm biến quán tính thường gồm một cảm biến gia tốc (đo giá trị gia tốc tịnh tiến 

theo 3 trục) và một cảm biến vận tốc góc quay (đo giá trị vận tốc góc quay theo 3 trục). 

Như vậy cảm biến quán tính đo được các đại lượng như gia tốc, góc nghiên, độ rung, va 

đập và đặc biệt là có thể được sử dụng để ước lượng quỹ đạo chuyển động. 

 
Hình 1 Nguyên lý tích phân của thuật toán định vị quán tính 

 
Hình 2 Bộ lọc Kalman dùng cho định vị quán tính 

Việc ước lượng chuyển động của cảm biến quán tính được thực hiện bằng thuật toán 

định vị quán tính. Thuật toán định vị quán tính ước lượng quỹ đạo chuyển động dựa trên 

nguyên lý kết hợp tính phân 2 lớp của gia tốc tịnh tiến và tích phân của vận tốc góc quay 

(xem Hình 1). Cụ thể, việc tích phân 2 lớp của gia tốc tịnh tiến (được lấy từ cảm biến gia 

tốc) cho ta quãng đường di chuyển và tích phân của vận tốc góc quay (được lấy từ cảm 

biến vận tốc góc) cho ta hướng di chuyển. Tuy nhiên trong tín hiệu đầu ra của cảm biến 



 

 

quán tính luôn tồn tại các thành phần nhiễu dẫn đến sai số của quá trình ước lượng sẽ tích 

lũy theo thời gian do việc sử dụng nguyên lý tích phân của thuật toán định vị quán tính.  

Để giảm sai số tích lũy trên, thuật toán định vị quán tính thường sử dụng bộ lọc 

Kalman để lọc nhiễu và cập nhật lại các giá trị ước lượng. Hoạt động của bộ lọc Kalman 

gồm 2 quá trình là dự đoán theo mô hình và cập nhật theo phép đo (xem Hình 2). Cần chú 

ý rằng tuy cảm biến quán tính là thiết bị đo nhưng giá trị đầu ra của nó là gia tốc và vận 

tốc góc của đối tượng trong khi giá trị cần ước lượng là quỹ đạo chuyển động của đối 

tượng. Do vậy giá trị đo của cảm biến quán tính được sử dụng để đưa vào mô hình của bộ 

lọc Kalman chứ không phải đưa vào các phương trình cập nhật cho bộ lọc Kalman. Việc 

xây dựng mô hình của bộ lọc sử dụng nguyên lý của thuật toán định vị quán tính và thường 

không có gì thay đổi cho các đối tượng khác nhau.  

Tuy nhiên việc xây dựng các phương trình cập nhật giá trị ước lượng cho bộ lọc 

Kalman phụ thuộc vào từng đối tượng chuyển động, tính chất chuyển động, vị trí đặt cảm 

biến quán tính hay việc thêm vào hệ thống các cảm biên khác. Do vậy, vấn đề đặt ra là cần 

phải cải biên thuật toán định vị quán tính nhằm nâng cao độ chính xác của việc ước lượng 

chuyển động trong một số trường hợp cụ thể.  

Trong đề tài này, chúng tôi đề xuất nghiên cứu, cải biên thuật toán định vị quán tính 

ứng dụng vào hệ thống hỗ trợ người đi bộ có hai bánh trước (front wheeled-walker) hiện 

nay đang được sử dụng khá rộng rãi [4]. Hiện nay có nhiều bài kiểm tra để đánh giá các 

thông số này (ví dụ: 6-minutes walk test [5], 50-foot walk test [6], 30-seconds chair stand 

test [6] và the timed up and go [7]). Tuy nhiên việc này mới chỉ thực hiện được cho người 

có khả năng đi lại được (không cần công cụ hỗ trợ) dưới sự quan sát, đánh giá của bác sĩ. 

Hệ thống walker với 2 bánh trước có gắn một cảm biến quán tính nhằm thực hiện các bài 

kiểm tra các thông số này cho người gặp khó khăn trong quá trình đi lại (ví dụ: người già, 

người bị yếu hoặc bị thương ở chân). Bằng việc sử dụng hệ thống walker này, người bệnh 

có thể thực hiện các bài tập và kiểm tra tại nhà mà không cần sự giám sát của bác sĩ. Hệ 

thống này rất cần thiết trong phục hồi chức năng, chuẩn đoán tình trạng sức khỏe và đánh 

giá tình hình hồi phục của bệnh nhân.  
[1] Wikipedia, Chăm sóc sức khỏe, 

Online: https://vi.wikipedia.org/wiki/Y_t%E1%BA%BF  

[2] N. M. Peel, S. S. Kuys, and K. Klein, “Gait speed as a measure in geriatric assessment in clinical settings: A 

systematic review” The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, pp. 39–46, 

2012. 

[3] B. AM, B. RW, and G. W, “Gait speed is a responsive measure of physical performance for patients undergoing 

short-term rehabilitation” Gait Posture, vol. 36, no. 1, pp. 61-64, 2012. 

[4] O. Postolache, J. M. Dias Pereira, V. Viegas, L. Pedro, P. S. Girao, R. Oliveira, and G. Postolache, “Smart walker 

solutions for physical rehabilitation”, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol.18, no. 5, pp. 21–30, 

2015.  

 [5] C. Casanova, et al. “The 6-min walking distance: long-term follow up in patients with copd” European Respiratory 

Journal, vol. 29, no. 3, pp. 535–540, 2007. 

[6] A. B. Jackson et al., “Outcome measures for gait and ambulation in the spinal cord injury population” The journal 

of spinal cord medicine, vol. 31, no. 5, p. 487, 2008. 
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

 Xây dựng được thuật toán định vị quán tính cải biên nhàm nâng cao độ chính xác 

trong ước lượng các đại lượng chuyển động. 

 Thiết kế và chế tạo được phần cứng phục vụ kiểm chứng thuật toán hỗ trợ quá trình 

phục hồi chức năng của người bệnh. 



 

 

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 Nghiên cứu thuật toán định vị quán tính ứng dụng cho các đối tượng không có “điểm 

dừng” hoặc “điểm dừng” không rõ ràng để ước lượng chuyển động dùng trong y tế.  

 Đặc điểm chuyển động của người dùng sử dụng thiết bị hỗ trợ đi lại và ứng dụng 

vào cải biên thuật toán định vị quán tính cho đối tượng này. 

PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đề tài giới hạn phạm vi là cải biên thuật toán định vị quán tính sử dụng bộ lọc Kalman để 

ước lượng các thông số bước đi phục vụ cho các bài kiểm tra sức khỏe. Trong đó, cảm biến 

quán tính sẽ được gắn trên hệ thống hỗ trợ người đi bộ có hai bánh trước (front wheeled-

walker). 

CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Cách tiếp cận: 

 Điều tra, khảo sát các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan. 

 Tận dụng kết quả nghiên cứu đã có của chủ nhiệm, thành viên nhóm nghiên cứu. 

 Đề xuất các giải pháp cải biên thuật toán định vị quán tính cho đối tượng nghiên 

cứu. 

 Chế tạo thiết bị, tiến hành thí nghiệm và kiểm tra, đánh giá độ chính xác. 

Phương pháp nghiên cứu 

Tìm hiểu cảm biến quán tính của Xsens, nghiên cứu thuật toán định vị quán tính cơ 

bản, nghiên cứu ứng dụng bộ lọc Kalman vào định vị quán tính để ước lượng quỹ đạo 

chuyển động sử dụng dữ liệu từ cảm biến quán tính. Tìm hiểu các đặc trưng riêng trong 

chuyển động cho từng đối tượng để tìm phương pháp cập nhật, tăng độ chính xác cho ước 

lượng chuyển động. Cụ thể hóa những điều này vào thuật toán cập nhật giá trị đo cho bộ 

lọc Kalman. Chế tạo hệ thống mẫu, tiến hành thực nghiệm để kiểm chứng kết quả bằng các 

loại thước đo và hệ thống camera (optiTrack). 
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Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẢM BIẾN QUÁN TÍNH 

1.1.  Giới thiệu cảm biến quán tính 

Cảm biến quán tính bao gồm một cảm biến gia tốc (accelerometer) theo 3 trục và 

cảm biến vận tốc góc (gyroscope) theo 3 trục, lúc này cảm biến quán tính có 6 bậc tự do 

(6DOF). Cảm biến gia tốc được sử dụng đo gia tốc tịnh tiến theo 3 trục và cảm biến vận 

tốc góc được sử dụng để đo vận tốc góc theo 3 trục. Hình 1.3 thể hiện cấu tạo nguyên lý 

của một cảm biến quán tính 6DOF gồm 3 cảm biến gia tốc theo 3 trục và 3 cảm biến 

vận tốc góc theo 3 trục. Trong đó mỗi cảm biến gia tốc là một hệ lò xo – gia trọng và 

mỗi cảm biến vận tốc góc chính là một con quay hồi chuyển. 

Ngoài ra, một số cảm biến quán tính còn tích hợp thêm cảm biến từ trường 

(magnetic sensor) theo 3 trục, lúc này cảm biến quán tính có 9 bậc tự do (9DOF). Cảm 

biến từ trường được đưa vào nhằm sử dụng từ trường (thường là từ trường trái đất) để 

làm tham chiếu cho hướng của cảm biến. Trước đây các cảm biến được chế tạo theo 

công nghệ cơ – điện nên có khá cồng kềnh và giá thành cao nên chủ yếu được sử dụng 

trong lĩnh vực quân sự và không gian vũ trụ (gồm máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ và các 

thiết bị bay không người lái) Ngày nay các cảm biến được chế tạo dựa trên công nghệ 

MEMS nên kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ, độ chính xác cao nên ngày càng được ứng 

dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống. 

 

1.2. Cảm biến quán tính Mti-1 của hãng Xsens 

Trong hướng nghiên cứu này, tôi sử dụng cảm biến quán tính Mti-1 của hãng Xsens. 

Hãng Xsens sản xuất nhiều loại cảm biến quán tính với các phiên bản và tính năng khác 

nhau.  

Hình 1.1 là hình ảnh của một cảm biến quán tính Mti-1 của Hãng Xsens với kích 

thước hình vuông mỗi cạnh là 12.1 mm, bề dày của cảm biến khoảng 3 mm. Với kích 

thước nhỏ gọn này thì cảm biến có thể được dùng rất rộng rãi trong nhiều ứng dụng. Giá 

thành thị trường cho mỗi cảm biến hiện tại khoảng 300 $.  

Trong đó gồm các cảm biến gia tốc, vận tốc góc và từng trường; khối tạo xung nhịp, 

khối bộ lọc và hiệu chỉnh kết quả và khối giao tiếp bên ngoài. 

 
Hình 1.1 Cảm biến quán tính Mti-1 của Hãng Xsens 

 

  



19 

 

Chương 2: THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ QUÁN TÍNH SỬ DỤNG BỘ LỌC 
KALMAN 

Trong chương 2 trình bày về nguyên lý hoạt động của thuật toán định vị quán tính 

và bộ lọc Kalman cho định vị quán tính. Thuật toán định vị quán tính hoạt động dựa trên 

nguyên tắc kết hợp tích phân 2 lớp của gia tốc (cho giá trị là quảng đường di chuyển) và 

tích phân của vận tốc góc (cho giá trị là hướng di chuyển) để nội suy ra quỹ đạo di 

chuyển của cảm biến quán tính. Tuy nhiên, trong các tín hiệu của cảm biến quán tính 

luôn luôn có các thành phần nhiễu do vậy thành phần nhiễu này sẽ được tích phân theo 

thời gian và gây ra sai số cho thuật toán định vị quán tính. Sai số này sẽ tăng lên rất 

nhanh theo thời gian nếu không được cập nhật thường xuyên. Sai số của thuật toán định 

vị quán tính phụ thuộc vào chất lượng của cảm biến và thời gian ước lượng mà không 

được cập nhật. Với các cảm biến quán tính sử dụng trong dân dụng thường yêu cầu gọn 

nhẹ và giá thành thấp. Do vậy thành phần nhiễu của cảm biến quán tính trong dân dụng 

thường lớn hơn các cảm biến quán tính trong quân sự hoặc khoa học vũ trụ. Để giải 

quyết vấn đề này, chúng ta thường sử dụng các biện pháp để lọc nhiễu và tạo ra các giá 

trị cập nhật thường xuyên cho thuật toán định vị quán tính. Đối với việc lọc nhiễu thường 

sử dụng các biện pháp hiệu chỉnh cảm biến ban đầu, hiệu chỉnh các hệ số kinh nghiệm 

và sử dụng các bộ lọc. Trong đó bộ lọc Kalman được sử dụng phổ biến nhất trong thuật 

toán định vị quán tính do tính đơn giản và hiệu quả của bộ lọc.  

Việc xây dựng bộ lọc Kalman gồm việc xây dựng mô hình bộ lọc và  xây dựng các 

phương trình cập nhật. Việc xây dựng mô hình của bộ lọc Kalman xuất phát từ các tín 

hiệu đầu ra của cảm biến quán tính bao gồm giá trị đo của cảm biến gia tốc và cảm biến 

vận tốc góc. Trong đó, giá trị đo của cảm biến gia tốc bao gồm thành phần gia tốc ngoài, 

gia tốc trọng trường, nhiễu chậm thay đổi và thành phần nhiễu trắng. Giá trị đầu ra của 

cảm biến vận tốc góc bao gồm vận tốc góc của cảm biến, thành phần nhiễu chậm thay 

đổi và thành phần nhiễu trắng. Thường thì các thành phần nhiễu chậm thay đổi được xác 

định và loại bỏ bằng việc thu thập dữ liệu ở trạng thái tĩnh, các thành phần nhiễu trắng 

sẽ được đưa vào mô hình của bộ lọc Kalman. Do mô hình của các biến trạng thái vị trí, 

vận tốc và hướng là không tuyến tính, do vậy các biến trạng thái đưa vào bộ lọc Kalman 

là sai số của các biến trên. Từ việc ước lượng sai số của các đại lượng hướng, vận tốc 

và đường đi ta tính được các giá trị thực của chúng. Để xây dựng được mô hình của bộ 

lọc cũng phải trải qua quá trình biến đổi, xấp xỉ và tuyến tính hóa một cách phức tạp cần 

được nghiên cứu. 

Việc xây dựng các phương trình cập nhật cho bộ lọc Kalman được xuất phát từ các 

đặc tính riêng của từng chuyển động cụ thể hoặc giá trị đo từ các cảm biến khác đưa 

thêm vào hệ thống. Các đặc tính riêng này hoặc các các trị đo từ cảm biến khác đưa vào 

hệ thống giúp suy ra giá trị của một trong các biến trạng thái đưa vào bộ lọc. Việc xây 

dựng phương trình cập nhật là tùy thuộc vào từng tình huống, đối tượng và cảm biến 

khác nhau. 

2.1.   Các phương trình cơ bản của định vị quán tính 

Đặt v ∈ R3 và r ∈ R3 là vận tốc và vị trí của cảm biến quán tính trong WCS. Đặt 

C(q) ∈ R3×3 là ma trận quay từ WCS sang BCS tương ứng với quaternion [1] q ∈ R4. 

Nhiệm vụ của thuật toán định vị quán tính là cần xác định hướng, vị trí và vận tốc của 

đối tượng chuyển động. Đối tượng chuyển động được xác định bởi hệ trục tọa độ BCS. 

Hướng của BCS được xác đinh bởi vị trí của các trục x, y và z của BCS trong WCS, 

chính là phép quay từ WCS sang BCS. Phép quay này có thể được xác định theo nhiều 
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cách khác nhau như ma trận quay DCM, quaternion, phương pháp Euler. Trong nghiên 

cứu này, chúng tôi xây dựng hướng của BCS theo phương pháp quaternion. Quaternion 

𝑞 là phép quanh một vector đơn vị 𝑢 một góc 𝜙 được định nghĩa như sau : 

𝑞 = [cos
𝜙

2
sin

𝜙

2
𝑢] ∈ 𝑅4 (2-1) 

Như chúng ta đã biết, trong định vị quán tính WCS là cố định trong quá trình làm 

việc nhưng BCS thì liên tục thay đổi theo thời gian. Do vậy phép quay đặt trưng bởi 

quaternion 𝑞 cũng thay đổi theo thời gian. Bây giờ chúng ta cần đi khảo sát sự biến thiên 

theo thời gian của quaternion 𝑞. Lúc này ta có 

�̇� =
1

2
Ω𝑞 (2-2) 

với  

Ω = [

0 −𝜔𝑥
−𝜔𝑦 −𝜔𝑧

𝜔𝑥 0 𝜔𝑧 −𝜔𝑦

𝜔𝑦

𝜔𝑧

−𝜔𝑧

𝜔𝑦

0
−𝜔𝑥

𝜔𝑥

0

] 

và ω = [ωx ωy ωz] là vận tốc góc của BCS trong WCS. 

Kết hợp phương trình vi phân của quaternion (2-2) với vi phân của vận tốc và vị trí 

ta có quarernion q, vận tốc v và vị trí r của BCS liên quan với nhau qua công thức [2]: 

�̇� =
1

2
Ω𝑞

�̇� = 𝐶𝑇(𝑞)[𝑎]𝑏
�̇� = 𝑣

 (2-3) 

trong đó [a]b ∈ R3 là gia tốc tịnh tiến trong BCS. 

Giá trị đầu ra của cảm biến vận tốc góc (yg ∈ R3) và cảm biến gia tốc (ya ∈ R3) 

được cho bởi công thức 
yg = ω + vg + bg

ya = [a]b + C(q)[g̃]w + va + ba

 (2-4) 

Trong đó [g̃]w ∈ R3 là vector gia tốc trọng trường trong WCS. bg ∈ R3 và ba ∈ R3 

là thành phần nhiễu thay đổi chậm của cảm biến vận tốc góc và cảm biến gia tốc. vg và 

va là thành phần nhiễu trắng của cảm biến vận tốc góc và cảm biến gia tốc. 

Thuật toán tích phân để lấy tích phân công thức (2-3) (thay [a]b bằng ya − C(q)g̃ 

và thay ω bằng yg) được thể hiện trong [3]. Đặt q̂, r̂ và v̂ là giá trị tích phân của 

quaternion, vị trí và vận tốc của cảm biến quán tính. Đặt q̅ ∈ R3, r̅ ∈ R3 và v̅ ∈ R3 là sai 

số của quaternion, vị trí và vận tốc của cảm biến quán tính: 

2.2. Thuật toán định vị quán tính 

Thuật toán này nhằm xác định quỹ đạo di chuyển sử dụng nguyên lý tích phân các 

tín hiệu đo được từ cảm biến quán tính. 

Từ phương trình đầu tiên trong phương trình (2-1) �̇� =
1

2
Ω𝑞 ta xác định giá trị của 

quaternion 𝑞 tại thời điểm (𝑘 + 1)𝑇 thông qua thời điểm trước đó 𝑘𝑇 bằng cách sử dụng 

định lý Taylor. Tổng quát, định lý Taylor áp dụng cho mọi hàm khả vi 𝑓 cho ta một xấp 

xỉ khi 𝑥 ở lân cận điểm: 

𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) +
𝑓′′(𝑎)

2!
(𝑥 − 𝑎)2 + ⋯+

𝑓(𝑛)(𝑎)

𝑛!
(𝑥 − 𝑎)𝑛 (2-5) 
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Áp dụng định lý này cho hàm 𝑞(𝑥) tại thời điểm 𝑥 = (𝑘 + 1)𝑇 và 𝑎 = 𝑘𝑇. Khi sử 

dụng xấp xỉ bậc 3 ta có kết quả như sau 

𝑞𝑘+1 = (𝐼 +
1

2
Ωk𝑇 −

1

8
‖𝜔‖2

2𝑇2 +
1

4

Ω𝑘 − Ω𝑘−1

𝑇
𝑇2) 𝑞𝑘

+ (
1

48
Ωk

3 +
1

24
ΩkΩk̇) 𝑇3𝑞𝑘

= (𝐼 +
3

4
Ωk𝑇 −

1

4
Ω𝑘−1𝑇 −

1

6
‖𝜔‖2

2𝑇2 −
1

24
Ω𝑘Ω𝑘−1𝑇

2

−
1

48
‖𝜔‖2

2Ω𝑘𝑇
3) 𝑞𝑘 

(2-6) 

Triển khai Taylor bậc 1 để tính vận tốc 𝑣𝑘+1 sử dụng phương trình 2 trong (2-2) ta có 

𝑣𝑘+1 = 𝑣𝑘 + �̇�𝑇 = 𝑣𝑘 + 𝐶𝑇(𝑞𝑘)[𝑎]𝑏 = 𝑣𝑘 + 𝐶𝑇(𝑞𝑘)(𝑦𝑎𝑘 − 𝐶(𝑞𝑘)[�̃�]𝑤)𝑇
= 𝑣𝑘 + 𝐶𝑇(𝑞𝑘)𝑦𝑎𝑘𝑇 − [�̃�]𝑤𝑇

≈ 𝑣𝑘 +
1

2
(𝐶𝑇(𝑞𝑘+1)𝑦𝑎𝑘+1 + 𝐶𝑇(𝑞𝑘)𝑦𝑎𝑘)𝑇 − [�̃�]𝑤𝑇 

 

Triển khai Taylor bậc 1 để tính vị trí 𝑟𝑘+1 sử dụng phương trình 3 trong (2-2) ta có 

𝑟𝑘+1 = 𝑟𝑘 + �̇�𝑇 = 𝑟𝑘 +
1

2
(𝑣𝑘+1 + 𝑣𝑘)𝑇  (2-7) 

 

2.3. Bộ lọc Kalman cho định vị quán tính 

2.3.1 Xây dựng mô hình bộ lọc Kalman cho định vị quán tính 

Các biến trạng thái được sử dụng cho bộ lọc Kalman 

𝑥 =

[
 
 
 
 
�̅�
𝑏𝑔

�̅�
�̅�
𝑏𝑎]

 
 
 
 

∈ 𝑅15 
(2-8) 

Phương trình trạng thái cho bộ lọc Kalman có dạng: 

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑤(𝑡) (2-9) 

Bằng cách xác định đạo hàm của các biến thành phần trong 𝑥 ta xác định được ma trận 

𝐴(𝑡) và 𝑤(𝑡): 

𝐴(𝑡) =

[
 
 
 
 
 [−𝑦𝑔 ×] −

1

2
𝐼 0 0 0

0 0 0 0 0
0

−2𝐶𝑇(�̂�)[𝑦𝑎 ×]

0

0
0
0

0 𝐼 0
0
0

0
0

0
0]
 
 
 
 
 

 

 𝑤(𝑡) =

[
 
 
 
 
 −

1

2
𝑣𝑔

𝑤𝑏𝑔

0
−𝐶𝑇(�̂�)𝑣𝑎

𝑤𝑏𝑎 ]
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[a ×] ∈ R3×3 là ma trận đối xứng lệch tương ứng với vector a ∈ R3×1. Nhiễu wbg 

và wba đại diện cho sự thay đổi nhỏ của thành phần nhiễu chậm tương ứng. 

2.3.2 Phương trình cập nhật cho bộ lọc Kalman 

Do thuật toán định vị quán tính sử dụng nguyên lý tích phân nên sai số sẽ bị tích lũy 

theo thời gian, sai số sẽ tăng lên rất nhanh nếu không có các biện pháp để cập nhật.  

Phương trình cập nhật tổng quát cho bộ lọc Kalman có dạng 

𝑧(𝑡) = 𝐻(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑣(𝑡) (2-10) 

Tùy vào đối tượng, đặc trưng chuyển động và tình huống cụ thể mà ta xây dựng các 

phương trình cập nhật phù hợp để nâng cao độ chính xác trong ước lượng chuyển động. 

Trong đó có những cập nhật cơ bản như: cập nhật vận tốc lúc đứng yên (vận tốc bằng 

không), cập nhật độ cao, cập nhật vận tốc, cập nhật vị trí, cập nhật phương hướng sử 

dụng cảm biến từ trường, cập nhật phương đứng sử dụng gia tốc trọng trường…  

 

Chương 3: CẢI BIÊN THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ QUÁN TÍNH CHO WALKER 

3.1. Thiết kế phần cứng cho hệ thống 

Hệ thống đề xuất được thể hiện trong Hình 3.1 bao gồm 01 cảm biến quán tính (Mti-1, 

công ty Xsens) và 02 encoder (loại 1024 xung/vòng) được gắn vào một khung tập đi. 

Trong đó cảm biến quán tính có thể được gắn tại 1 vị trí bất kỳ trên khung tập đi trong 

khi mỗi encoder được gắn vào mỗi bánh và đo độ dịch chuyển của mỗi bánh khung tập 

đi. Cảm biến quán tính bao gồm cảm biến gia tốc và cảm biến vận tốc góc theo 3 trục 

với tần số lấy mẫu là 100 Hz. Một mô đun thu thập dữ liệu được thiết kế để thu thập và 

đồng bộ dữ liệu của cảm biến quán tính và các encoder. Trong đó Arduino Uno R3 được 

sử dụng để đọc dữ liệu từ các cảm biến và lưu vào thẻ nhớ Micro SD. 

 
Hình  3.1 Tổng quan hệ thống đề xuất 
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3.2. Thuật toán phát hiện và phân loại chuyển động cho walker 

3.2.1Định nghĩa chuyển động của khung tâp đi 

 

 

 
 Hình  3.2 Định nghĩa các chuyển động của người dùng khi sử dụng khung 

tâp đi 

Theo hướng dẫn sử dụng khung tâp đi trong [4-6], trong đó chuyển động của khung 

tâp đi có thể chia thành 5 loại bao gồm: chuyển động được đẩy đi liên tục (lăn liên tục), 

chuyển động được đẩy đi từng bước (lăn từng bước), chuyển động do nhấc 2 chân sau 

lên và đẩy tới từng bước (nhấc 2 chân sau), chuyển động nhấc hoàn toàn khung tâp đi 

lên và đặt tới trước (nhấc hoàn toàn), chuyển động liên quan đến chuyển hướng đi (đổi 

hướng). Những chuyển động này được miêu tả cụ thể như trong Hình 3.2 

3.2.2 Thuật toán phát hiện chuyển động 

Về nguyên tắc encoder chỉ có thể phát hiện được chuyển động đối với những chuyển 

động liên quan đến việc bánh khung tâp đi lăn trên mặt đất. Cảm biến quán tính có thể 

phát hiện được mọi chuyển của các vật cũng như con người dựa vào việc phát hiện gia 

tốc tịnh tiến và vận tốc góc quay theo các hướng. Việc xác định khoảng chuyển động 
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của walker sử dụng encoder được thực hiện dựa trên nguyên tắc số xung encoder trong 

chu kỳ lấy mẫu đủ lớn và thời gian cũng phải đủ lớn như công thức bên dưới 

|𝑝𝑡| ≥ 𝐵𝑝, 𝑘 −
𝑁𝑝

2
≤ 𝑖 ≤ 𝑘 +

𝑁𝑝

2

|𝑝𝑝| ≥ 𝐵𝑝, 𝑘 −
𝑁𝑝

2
≤ 𝑖 ≤ 𝑘 +

𝑁𝑝

2

 (3-1) 

Các chuyển động liên quan đến việc nhấc khung tâp đi lên ảnh hưởng đến góc quay 

quanh phương 𝑦𝑏 của BCS trong khi chuyển động liên quan đến đổi hướng vừa liên 

quan đến góc quay quanh phương 𝑦𝑏 và 𝑧𝑏 của BCS. Như vậy, để xác định khoảng 

chuyển động sử dụng cảm biến quán tính, ta sẽ xét các tín hiệu của cảm biến quán tính 

theo các phương nêu trên để việc phát hiện chuyển động chính xác và hiệu quả hơn. 

Vận tốc góc quay theo phương 𝑦𝑏 tại thời điểm 𝑖 của cảm biến quán tính được tính 

như sau 

𝑦𝑔𝑦,𝑖 = 𝑦𝑔,𝑖𝐶𝑏
𝐼[0 1 0]𝑇 (3-2) 

Vận tốc góc quay theo phương 𝑧𝑏 tại thời điểm 𝑖 của cảm biến quán tính được tính 

như sau 

𝑦𝑔𝑧,𝑖 = 𝑦𝑔,𝑖𝐶𝑏
𝐼[0 0 1]𝑇 (3-3) 

Thời điểm 𝑘 được xem là thuộc khoảng thời gian chuyển động liên quan đến việc 

nhấc khung tâp đi lên nếu điều kiện sau được thỏa mãn 

‖𝑦𝑔𝑦,𝑖‖ ≥ 𝐵𝑦 , 𝑘 −
𝑁𝑦

2
≤ 𝑖 ≤ 𝑘 +

𝑁𝑦

2
 (3-4) 

Trong đó, 𝐵𝑦 là ngưỡng của vận tốc góc quay theo phương 𝑦𝑏 mà khung tâp đi bị nhấc 

lên, 𝑁𝑦 là số nguyên đại cho khoảng thời gian đủ lớn để xem là một chuyển động.  

Tương tự, thời điểm 𝑘 được xem là thuộc khoảng thời gian chuyển động liên quan 

đến việc quay khung tâp đi lên nếu điều kiện sau được thỏa mãn 

‖𝑦𝑔𝑧,𝑖‖ ≥ 𝐵𝑧 , 𝑘 −
𝑁𝑧

2
≤ 𝑖 ≤ 𝑘 +

𝑁𝑧

2
   (3-5) 

Trong đó, 𝐵𝑧 là ngưỡng của vận tốc góc quay theo phương 𝑧𝑏 mà khung tâp đi bị nhấc 

lên, 𝑁𝑧 là số nguyên đại cho khoảng thời gian đủ lớn để xem là một chuyển động.  

Như vậy, các khoảng chuyển động của khung tâp đi là tổng hợp của các khoảng chuyển 

động do encoder và cảm biến quán tính phát hiện ra. 

3.2.3Thuật toán phân loại chuyển động 

Thuật toán phân loại chuyển động được miêu tả trong Hình 3.2 
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Chuyển động sử 
dụng encoder

Chuyển động quanh y

Đ

T chuyển động 
> T bước (Tb)

S

Lăn đi liên 
tục

Đ

Lăn đi từng 
bước

S

Nhấc 2 
chân sau

Đ

Chuyển động quay 
quanh y

Chuyển động quay 
quanh z

Nhấc hoàn 
toàn

Quay đổi 
hướng

Chuyển động quay 
quanh z

S

Đ S

ĐS S

Không 
chuyển động

Đ

 Tìm các khoảng chuyển động:          
 - Sử dụng encoder (dùng (3-5))
 - Quay quanh trục y (dùng (3-8))
 - Quay quanh trục z (dùng (3-9))

Đ: Đúng
S: Sai

 
Hình  3.2 Lưu đồ thuật toán phân loại chuyển động 

3.3. Ước lượng quỹ đạo chuyển động của khung tập đi 

Việc ước lượng quỹ đạo chuyển động của khung tập đi có thể được thực hiện bằng 

hai cách. Cách thứ nhất là ước lượng chuyển động của khung tập đi sử dụng cảm biến 

quán tính cho toàn bộ quá trình chuyển động của khung tập đi. Lúc này các tín hiệu từ 

encoder được sử dụng để xây dựng các phương trình cập nhật quỹ đạo cho khung tập đi 

cho các khoảng chuyển động liên quan đến việc đẩy khung tập đi trên mặt đất như trong 

Mục 3.3.1, 3.3.2 và 3.3.3. Cách thứ hai là kết hợp việc ước lượng chuyển động của 

khung tập đi sử dụng cảm biến quán tính cho các khoảng chuyển động liên quan đến 

việc nhấc khung tập đi lên và việc ước lượng chuyển động của khung tập đi sử dụng 

encoder cho các khoảng chuyển động liên quan đến việc đẩy khung tâp đi đi trên mặt 

đất.  

3.3.1Xây dựng phương trình cập nhật quaternion dựa vào phương đứng của khung 

tâp đi 

Trong trường hợp khung tâp đi được đẩy đi trên mặt đất, trục bz  của khung tâp đi 

luôn hướng lên trên trùng với phương của wz . Theo định nghĩa của WCS, wz  trùng với 

phương của gia tốc trọng trường. Gia tốc trọng trường chính là gia tốc đo được từ cảm 

biến quán tính tại thời điểm trước khi chuyển động.  Do vậy ta có phương trình 

  ,1i w w I
C q z z     (3-6) 

Trong đó  0 0 1
T

wz   là trục wz  xét trong WCS, 
,1w I

z    là wz  tại thời điểm đầu 

trước khi chuyển động xét trong ICS. 
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Triển khai phương trình trên ta có phương trình cập nhật quaternion của khung tâp 

đi cho bộ lọc Kalman như sau 

1 1 1e e ez H x v   
(3-7) 

Với  

 

  

1 ,1

3 15

1 3 122 0

ˆ

ˆ

e w i wI

e i w

z z C q z

H K C q z R 



   

   

 

Nhiễu 3

1ev R  đại diện cho việc trục bz  không hoàn toàn trùng với wz  trong quá 

trình di chuyển.  

3.3.2 Xây dựng phương trình cập nhật quaternion sử dụng góc quay quanh trục 

đứng 

Trong quá trình khung tâp đi được đẩy đi trên mặt đất, chúng ta hoàn toàn có thể 

tính được góc quay quanh trục đứng của khung tâp đi. Góc quay này được sử dụng để 

dẫn ra phương trình cập nhật cho bộ lọc Kalman. Việc tính góc này thể hiện trong hình 

bên dưới 

 

Bánh trái Bánh phải

 

Hình  3.3 Chuyển động quay của khung tâp đi 

(3-8) 

Ma trận quay quanh trục bz  từ BCS tại 1i   sang BCS tại i  được tính như sau 

,

, 1 

cos sin 0

sin cos 0

0 0 1

i i

b i

b i i iC

 

 

 
 


 
  

 (3-9) 

Lúc này, vector tịnh tiến chuyển BCS tại thời điểm 1i   sang BCS tại thời điểm i  

xét trong hệ tọa độ BCS tại thời điểm 1 i  là 

, ,, ,

, 1 , 1 , 1
0 0

2

p i t ib i b i

b i b ib i

E E
T C 

 
     

 
 (3-10) 

Vector tịnh tiến khi xét trong hệ tọa độ WCS được xác định như sau 

, ,, ,

, 1 , 1 , 1  0 0
2

p i t ib i w b i

b i b i b i

E E
T C C  

 
  

 
 (3-11) 
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Thay  , 1 1
ˆw T I

b i i bC C q C   vào phương trình (3-11) ta có 

  , ,, ,

, 1 1 , 1  0
2

ˆ 0
p i t ib i T I b i

b i i b b i

E E
T C q C C  

 
  

 
 (3-12) 

Như vậy vị trí của khung tâp đi (tâm của BCS) tại thời điểm i  xét trong WCS được 

tính thông qua vị trí của khung tâp đi tại thời điểm 1i   như sau 
,

, , 1 , 1  b i

b i b i b ir r T    (3-13) 

Chúng ta có thể tính vị trí của khung tâp đi thông qua vị trí của cảm biến quán tính 

và ngược lại như sau 

, ,

, ,

w I

b i i b i b b

w I

i b i b i b b

r r C T

r r C T

    

    

 (3-14) 

Chúng ta có thể thấy được trục bx  của BCS tại thời điểm i      1 0 0
T Tb

I iC C q    

chính là phép quay quanh trục bz  một góc i  của trục bx  của BCS tại thời điểm 1i   (

    ,

, 1  1  1 0ˆ 0
T Tb i b

b i I iVP C C C q 
    ) 

Triển khai tính chất này ta được phương trình cập nhật quaternion cho bộ lọc Kalman 

sử dụng góc quay quanh trục bz  như sau 

2 2 2e e ez H x v   (3-15) 

Với  

   2
ˆ 1 0 0

T Tb

e I iz VP C C q      

     3 15

2 3 122 1ˆ 0 0 0
T TT b

e i IH C q K C R 



       
 

Nhiễu 3

2ev R  đại diện cho việc tính toán góc quay i  quanh trục bz  không hoàn 

toàn chính xác. 

3.3.3Xây dựng phương trình cập nhật vị trí sử dụng thông tin từ encoder 

Trong phần này chúng tôi trình bày việc xây dựng phương trình cập nhật vị trí cho 

bộ lọc Kalman sử dụng thông tin từ encoder.  

Từ phương trình (3-14) ta có 
,

, , 1 , 1

T
w b i I

i b i b i b i b
b

r r C C T 
          (3-16) 

Triển khai phương trình (3-16) ta có được phương trình cập nhật vị trí cho bộ lọc 

Kalman sử dụng thông tin từ các encoder như sau 

3 3 3e e ez H x v   (3-17) 

Với  

3
ˆ

e i iz r r   

  3 15

3 3 9 3 3 30 0eH I R 

    

Trong đó, nhiễu 3

3ev R  đại diện cho sai số của xác định vị trí của encoder 

Từ các phương trình cập nhật ở Mục 3.3.1, 3.3.2 và 3.3.3 ta có phương trình cập 

nhật tổng quát như sau 
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1 1 1

2 2 2

3 3 3

e e e

e e e

e e e

z H v

z H x v

z H v

   
   

 
   
   

 
 
 
   

 (3-18) 

 

Chương 4: TRÍCH XUẤT THÔNG SỐ BƯỚC ĐI VÀ ỨNG DỤNG 

4.1. Trích xuất thông số bước đi 

Phương pháp xác định thông số bước đi của người dùng dưa trên quỹ đạo chuyển 

động của khung tập đi theo thời gian. Nguyên tắc phân biệt từng bước đi riêng lẽ trong 

quỹ được dựa trên các điểm có vận tốc bằng 0 (thiết bị dừng chuyển động). Tuy nhiên 

trong trường hợp khung tâp đi có 2 bánh trước xuất hiện tình huống thiết bị đẩy đi liên 

tục trên mặt đất. Do vậy việc xác định thông số bước đi dưới đây được xây dựng trong 

trường hợp tổng quát cho tình huống thiết bị được đặt trên khung tâp đi có 2 bánh trước. 

Chuyển động của khung tâp đi phản ánh chuyển động của người dùng. Một khi 

ước lượng được quỹ đạo chuyển động của khung tâp đi (𝑟𝑖) thì các thông số liên quan 

đến bước đi của người dùng như cách đi, độ dài bước, thời gian bước, tốc độ bước, tổng 

quãng đường đi được…có thể dễ dàng xác định được. Những thông số này rất hữu dụng 

trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe cũng như tiến trình hồi phục của con người. 

Thực chất, các thông số bước đi có thể dễ dàng xác định nếu chúng ta phát hiện ra 

thời điểm bước của bàn chân. Trong các trường hợp chuyển động đẩy đi từng bước, nhất 

2 chân sau và nhất lên hoàn toàn khung tâp đi thì việc xác định từng bước riêng lẻ rất dễ 

dàng. Chúng ta dễ dàng thấy được mỗi bước đi cách nhau bởi một “điểm dừng”.  

Hình 4.2 thể hiện thông số bước đi trích xuất được trong quá trình đẩy khung tập 

đi liên tục dọc theo hành lan dài 20 m. Thông số bước đi được thể hiện ở đây gồm tốc 

độ bước (hình dưới) và độ dài bước (hình trên). Ngoài các thông số bước đi đơn giản, 

chúng ta còn có thể truy xuất được quỹ đạo chuyển động và tư thế của khung tập đi trong 

quá trình sử dụng như trong Hình 4.3. Điều này khá hữu ích cho các bác sĩ hoặc chuyên 

gia đánh giá khả năng đi lại và tình trạng sức khỏe của người dùng. 

 
Hình  4.1 Thông số bước đi trong quá trình đẩy khung tập đi 20 m 
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Hình  4.2 Độ cao và tư thế của khung tập đi trong quá trình sử dụng 

 

Chương 5: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THUẬT TOÁN 

5.1. Mô tả thí nghiệm 

Hệ thống khung tâp đi thực nghiệm để kiểm chứng độ chính xác cho thuật toán đề 

xuất được thể hiện như trong Hình 5.1. Trong đó chúng tôi sử dụng cảm biến quán tính 

của hãng Xsens (Mti-1) và encoder có độ phân giải là 1024 xung/vòng.  

Mô đun IMU

Encoder

Mô đun 
SD Card

Mô đun 
Bluetooth 

Bánh xe

 

Hình  5.1 Hệ thống khung tập dùng trong thử nghiệm 
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Một thí nghiệm được tiến hành với 5 người dùng có khả năng đi lại bình thường 

sử dụng khung tâp đi đi dọc một hành lang dài 20 m. Những người dùng này đã được 

hướng dẫn cách sử dụng khung tâp đi theo cách của người già, người gặp vấn đề đi lại. 

Trong mỗi lượt đi, người dùng sử dụng cách lăn liên tục cho 5 m đầu tiên, lăn đi từng 

bước cho 5 m đi tiếp theo sau đó là 5 m đi theo kiểu nhấc 2 chân sau và cuối cùng là 5 

m đi với cách đi nhấc hoàn toàn khung tâp đi. Kết quả phát hiện và phân loại chuyển 

động theo thời gian được thể hiện trong Hình 5.2.  

 
Hình  5.2 Kết quả việc phát hiện và phân loại chuyển động 

 

5.2. Đánh giá thuật toán ước lượng chuyển động sử dụng kết hợp chuyển động do 

cảm biến quán tính và encoder ước lượng 

Để kiểm chứng độ chính xác về mặt định lượng chúng tôi tiến hành ước lượng 

khoảng cách di chuyển của người dùng. Trong trường hợp chuyển động lăn thì chúng 

tôi sử dụng encoder để ước lượng quỹ đạo chuyển động. Trong trường hợp chuyển động 

liên quan đến việc nhấc khung tâp đi lên thì chúng tôi sử dụng cảm biến quán tính để 

ước lượng quỹ đạo chuyển động bằng thuật toán định vị quán tính cơ bản, tuy nhiên 

trong trường hợp này, quỹ đạo di chuyển là quỹ đạo của cảm biến quán tính chứ không 

phải quỹ đạo của khung tâp đi.  

Kết quả của việc ước lượng khoảng cách di chuyển so với giá trị thực được thể 

hiện trong Bảng 5.1. Trong đó giá trị lớn nhất của RMSE là 0,266 m trong 5 m di chuyển 

và 0,317 m cho 20 m di chuyển. Một bước đi trung bình khoảng 0,6 m, nếu ta xét trong 

khoảng cách 20 m thì có khoảng 33 bước chân. Như vậy, khi xét về sai số trung bình 
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cho việc ước lượng độ dài của mỗi bước đi là khoảng 1 cm tương đương với độ chính 

xác là 98,3%. Đây là sai số rất nhỏ cho phép được trong trường hợp sử dụng cảm biến 

quán tính để ước lượng chuyển động. 

Bảng 5.1 Kết quả 5 người dùng khung tâp đi đi thẳng 20 m 

Người 

dùng 

Tiêu 

chuẩn 

đánh 

giá 

Thông số ước lượng 

Lăn 

liên 

tục 

Lăn 

từng 

bước 

Nhấc 2 

chân 

sau 

Nhấc 

hoàn 

toàn 

Tổng 

hợp 

 

1 

M 5,019  4,953 4,893 4,992 19,80 

STD 0,025  0,033 0,108 0,112 0,136 

RMSE 0,029  0,055 0,144 0,101 0,235 

 

2 

M 4,958  4,989 5,125 5,099 20,14 

STD 0,018  0,016 0,113 0,078 0,187 

RMSE 0,045  0,018 0,161 0,121 0,221 

 

3 

M 4,981  5,012 4,966 5,109 20,02 

STD 0,019  0,010 0,125 0,098 0,141 

RMSE 0,025  0,015 0,117 0,140 0,128 

 

4 

M 5,002  4,965 5,093 5,231 20,29 

STD 0,016  0,019 0,044 0,114 0,153 

RMSE 0,015  0,039 0,101 0,252 0,317 

 

5 

M 4,992  4,975 5,237 4,982 2,.15 

STD 0,074  0,015 0,134 0,189 0,238 

RMSE 0.066  0,029 0,266 0,170 0,262 

M 4,990  4,979 5,063 5,083 20,08 

STD 0,040  0,028 0,159 0,146 0,231 

RMSE 0,040  0,034 0,168 0,165 0,168 

M: giá trị trung bình kết của ước lượng, STD: Sai lệch chuẩn của sai số, RMSE: 

căn của trung bình bình phương sai số. 

5.3. Đánh giá thuật toán ước lượng chuyển động bằng cách sử dụng thông tin 

encoder để cập nhật cho bộ lọc Kalman 

Một thí nghiệm khác được thực hiện với mỗi người thực hiện 20 lượt đi dọc hành 

lan 20 m, trong đó có 5 lượt đi với chuyển động đẩy khung đi liên tục (kết quả được thể 

hiện trong Bảng 5.2), 5 lượt đi với chuyển động đẩy khung đi từng bước  (kết quả được 

thể hiện trong Bảng 5.3), 5 lượt đi với chuyển động nhấc 2 chân sau của khung lên và 

đẩy tới trước  (kết quả được thể hiện trong Bảng 5.4), lượt lượt đi cuối cùng với chuyển 

động nhấc hoàn toàn khung lên và đặt tới trước (kết quả được thể hiện trong Bảng 5.5).  

 

 

Bảng 5.2 Độ chính xác việc ước lượng khoảng cách di chuyển với chuyển động 

đẩy đi liên tục 

Lần thực 

hiện thí 

nghiệm 

Độ chính xác (%) 

Người 

dùng 1 

Người 

dùng 2 

Người 

dùng 3 

Người 

dùng 4 

Người 

dùng 5 

1 96,9 97,6 99,9 98,7 100 
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2 98,2 98,0 99,6 98,3 99,8 

3 98,0 98,0 99,6 100,0 97,8 

4 97,6 98,1 97,8 98,7 97,8 

5 98,3 98,1 98,3 99,5 98,6 

Trung bình 98,5 

 

Bảng 5.3 Độ chính xác việc ước lượng khoảng cách di chuyển với chuyển động 

đẩy đi từng bước 

Lần thực 

hiện thí 

nghiệm 

Độ chính xác (%) 

Người 

dùng 1 

Người 

dùng 2 

Người 

dùng 3 

Người 

dùng 4 

Người 

dùng 5 

1 98,9 97,6 96,6 99,1 99,7 

2 99,1 98,7 98,2 99,3 99,8 

3 98,3 99,1 98,1 99,0 99,5 

4 98,9 98,1 98,9 99,4 99,4 

5 98,6 98,9 98,8 99,8 98,7 

Trung bình 98,8 

 

 

Bảng 5.4 Độ chính xác việc ước lượng khoảng cách di chuyển với chuyển động 

nhấc 2 chân sau khung tập đi 

Lần thực 

hiện thí 

nghiệm 

Độ chính xác (%) 

Người 

dùng 1 

Người 

dùng 2 

Người 

dùng 3 

Người 

dùng 4 

Người 

dùng 5 

1 98.2 97.7 99.5 97.6 99.2 

2 98.9 96.5 99.5 97.7 99.8 

3 97.3 95.9 99.6 99.6 99.4 

4 97.2 96.7 99.9 100 99.9 

5 99.4 95.3 99.9 99.2 98.6 

Trung bình 98,5 

 

Theo các bảng này, độ chính xác phần trăm của việc ước lượng khoảng cách di 

chuyển so với khoảng cách thực tế (20 m) trung bình là 98,8% cho chuyển động đẩy đi 

từng bước, 98,5% cho chuyển động đẩy đi liên tục, 98.5% cho chuyển động nhấc 2 chân 

sau của khung tập đi và 98,3% cho chuyển động nhấc hoàn toàn khung tập đi. Rõ ràng 

ta có thể thấy, khoảng cách di chuyển của khung tập đi chính là tổng số của độ dài các 

bước chân của người dùng. Do vậy độ chính xác ước lượng khoảng cách di chuyển cũng 

có thể suy ra được độ chính xác của độ dài các bước đi. Giả sử, mỗi bước đi của người 

dùng khoảng 60 cm thì sai số dao động từ 1.2 cm (đối với độ chính xác là 98%). Như 

vậy, sai số này là rất nhỏ trong ứng dụng ước lượng thông số bước đi. Đồng thời, độ 

chính xác này cũng tương đương với độ chính xác so với trường hợp ở Mục 5.1 
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5.4. Phân tích đánh giá sự ảnh hưởng của các phương trình cập nhật sử dụng thông 

tin từ encoder 

Đối với mỗi kiểu sử dụng khung tập đi, chúng tôi thể hiện sai số và RMSE của 20 

m di chuyển sử dụng thuật toán định vị quán tính thuần tùy (chưa có cập nhật của 

encoder) (xem cột 3), cập nhật quaternion ở Mục 3.3.1 (xem cột 4), cập nhật quaternion 

ở Mục 3.3.2 (xem cột 5) và cập nhật vị trí ở Mục 3.3.3 (xem cột 6). Kết quả phân tích 

được thể hiện trong các Bảng 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. 

Bảng 5.5 Độ chính xác việc ước lượng khoảng cách di chuyển với chuyển động 

nhấc hoàn toàn khung tập đi 

Lần thực 

hiện thí 

nghiệm 

Độ chính xác (%) 

Người 

dùng 1 

Người 

dùng 2 

Người 

dùng 3 

Người 

dùng 4 

Người 

dùng 5 

1 97.6 97.9 99 99.4 96.2 

2 98.5 97.5 98 99.8 98.6 

3 99.9 98.5 97.6 99 97.3 

4 99.1 97 99.2 97.4 97.2 

5 99.1 99.4 98.7 96.6 99.1 

Trung 

bình 

98,3 

 

Bảng 5.6 Sai số ước lượng (m) cho 20 m đẩy đi liên tục 

Người 

dùng 
Tiêu chuẩn 

INA 

Đơn giản 

INA + cập 

nhật 

quaternion 

(mục 3.3.1) 

INA + cập 

nhật 

quaternion 

(mục 3.3.2) 

INA + cập 

nhật vị trí 

(mục 3.3.3) 

1 
TB -4.594 -7.664 0.597 0.312 

RMSE 5.002 7.724 5.359 0.313 

2 
TB -42.362 -4.390 -9.892 0.328 

RMSE 51.243 4.514 14.518 0.340 

3 
TB -9.278 -4.540 0.425 0.156 

RMSE 35.987 4.648 17.964 0.210 

4 
TB 2.702 6.928 -2.175 0.200 

RMSE 2.835 7.006 17.857 0.237 

5 
TB 6.848 -3.946 11.255 0.640 

RMSE 7.417 3.999 12.152 0.730 

Tổng 
TB -9.337 -5.493 0.242 0.327 

RMSE 28.316 5.774 14.344 0.412 
 

 

Bảng 5.7 Sai số ước lượng (m) cho 20 m đẩy đi từng bước 

Người 

dùng 
Tiêu chuẩn 

INA 

Đơn giản 

INA + cập 

nhật 

quaternion 

(mục 3.3.1) 

INA + cập 

nhật 

quaternion 

(mục 3.3.2) 

INA + cập 

nhật vị trí 

(mục 3.3.3) 
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1 
TB -0.438 0.537 0.069 0.1880 

RMSE 0.453 0.558 0.078 0.194 

2 
TB -0.443 0.010 0.045 -0.23 

RMSE 0.444 0.113 0.099 0.239 

3 
TB -0.719 -0.321 -0.316 -0.272 

RMSE 0.738 0.365 0.346 0.282 

4 
TB -0.303 0.242 0.023 0.024 

RMSE 0.309 0.260 0.076 0.084 

5 
TB -0.319 0.170 0.023 -0.002 

RMSE 0.332 0.207 0.087 0.137 

Tổng 
TB -0.445 0.128 -0.030 -0.059 

RMSE 0.480 0.337 0.173 0.200 
 

Bảng 5.8 Sai số ước lượng (m) cho 20 m nhấc hoàn toàn 

Người 

dùng 

Tiêu 

chuẩn 

INA 

Đơn giản 

INA + cập 

nhật 

quaternion 

(mục 3.3.1) 

INA + cập 

nhật 

quaternion 

(mục 3.3.2) 

INA + cập 

nhật vị trí 

(mục 3.3.3) 

1 
TB 0.231 0.369 0.473 0.467 

RMSE 0.275 0.397 0.495 0.499 

2 
TB 0.510 0.629 0.510 0.520 

RMSE 0.573 0.677 0.562 0.559 

3 
TB -0.292 -0.158 -0.062 0.005 

RMSE 0.544 0.477 0.448 0.438 

4 
TB 0.248 0.334 0.401 0.452 

RMSE 0.397 0.449 0.497 0.536 

5 
TB -0.460 -0.350 -0.262 -0.194 

RMSE 0.504 0.405 0.332 0.282 

Tổng 
TB 0.047 0.164 0.212 0.250 

RMSE 0.471 0.492 0.473 0.473 

 

Như có thể thấy trong các Bảng 5.6 và 5.7, các phương trình cập nhật đóng vai trò 

quan trọng trong việc nâng cao độ chính xác của việc ước lượng khoảng cách di chuyển 

trong trường hợp đẩy đi liên tục (RMSE giảm từ 28.316 m xuống 0.412 m và giá trị 

trung bình sai số giảm từ 9.337 m xuống 0.327 m). Tuy nhiên các phương trình cập nhật 

này có tác dụng không lớn trong trường hợp đẩy đi từng bước (RMSE giảm từ 0.480 m 

xuống 0.2 m và giá trị trung bình sai số giảm từ 0.445 m xuống 0.059 m). Trong đó, 

phương trình cập nhật vị trí sử dụng thông tin từ encoder (xem Mục 3.3.3) cho kết quả 

tốt nhất. Trong các trường hợp chuyển động liên quan đến việc nhấc khung tập đi lên 

(xem Bảng 5.8 và 5.9) thì các phương trình cập nhật sử dụng encoder không có tác dụng 

vì lúc này encoder các encoder không ghi lại chuyển động của khung tập đi. 

Bên cạnh đó, khi so sánh kết quả trong các cột 4 và 5 của Bảng 5.6 và Bảng 5.7 ta 

thấy rằng INA sử dụng phương trình cập nhật quaternion ở Mục 3.3.1 cho kết quả tốt 

hơn ở Mục 3.3.2 trong trường hợp đẩy đi liên tục (chuyển động dài) và ngược lại, INA 
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sử dụng phương trình cập nhật ở Mục 3.3.2 cho kết quả tốt hơn  ở Mục 3.3.1 trong 

trường hợp đẩy đi từng bước (chuyển động ngắn).  

Bảng 5.9 Sai số ước lượng (m) cho 20 m nhấc 2 chân sau 

Người 

dùng 

Tiêu 

chuẩn 

INA 

Đơn giản 

INA + cập 

nhật 

quaternion 

(mục 3.1) 

INA + cập 

nhật 

quaternion 

(mục 3.2) 

INA + cập 

nhật vị trí 

(mục 3.3) 

1 
TB 0.360 0.481 0.566 0.383 

RMSE 0.399 0.513 0.595 0.441 

2 
TB 0.712 0.623 0.903 0.299 

RMSE 0.729 0.699 0.915 0.441 

3 
TB 0.060 0.121 0.174 0.218 

RMSE 0.076 0.132 0.183 0.225 

4 
TB 0.237 0.317 0.379 0.325 

RMSE 0.311 0.383 0.440 0.381 

5 
TB 0.060 0.149 0.219 0.272 

RMSE 0.152 0.205 0.262 0.309 

Tổng 
TB 0.286 0.338 0.448 0.299 

RMSE 0.404 0.437 0.545 0.369 



1 
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