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Tóm tắt: 
 

Cảm biến quán tính (Inertial Measurement Unit – IMU) hiện đang được sử dụng rất rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực của kỹ thuật và đời sống. Bài báo này đề xuất một thuật toán để phát hiện và phân 
loại chuyển động cho người dùng thiết bị hỗ trợ đi lại (walker) có 2 bánh trước bằng cách kết hợp 
việc phát hiện chuyển động liên quan đến việc nhấc walker lên sử dụng cảm biến quán tính và phát 
hiện chuyển động liên quan đến việc lăn walker trên mặt đất sử dụng encoder. Việc phát hiện và 
phân loại chuyển động là rất cần thiết trong việc ước lượng các thông số bước đi cũng như đánh 
giá tình trạng sức khỏe của người già, người cần hỗ trợ đi lại. Các kết quả phân tích về định tính và 
định lượng thông qua thí nghiệm thực tế cho thấy thuật toán hoạt động ổn định và đạt độ chính xác 
cho phép.      
 

         Từ khóa: Cảm biến quán tính; IMU; Phân loại chuyển động; Walker; Phát hiện chuyển 
động.  

 
Abstract:  

The Inertial Measurement Unit (IMU) is now widely used in many areas of technology and 
life. This paper proposes a detection and classification algorithm for users of two front-wheel 
walkers via a combination of movement detection related to walker lifting using an IMU with 
movement detection related to walker rolling by means of encoders. Movement detection and 
classification are very important in walking parameters estimation and health evaluation for 
the elderly. We implemented an experiment to evalue the accuracy of the proposed algorithm 
in quality and quantity. The result of the experiment shows that the proposed algorithm is 
good and reaches an acceptable accuracy.                 
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