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Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ vi cơ điện 
tử (MEMS) thì giá thành của các khối dẫn đường quán tính INS (được kết hợp bởi các 
cảm biến gia tốc và các con quay vi cơ) ngày càng giảm. Điều này là động lực để cho 
các ứng dụng định vị và dẫn đường đi vào thực tiễn. Bài báo này mô tả việc ứng dụng 
khối dẫn đường quán tính BP3010 và việc xử lý tín hiệu dẫn đường thu được.  

I. KHỐI DẪN ĐƯỜNG QUÁN TÍNH BP3010 

Khối dẫn đường quán tính BP3010 (hình 1) 
là khối cảm biến quán tính 6 bậc tự do với 
hai bộ nguồn tương tự và nguồn số tách biệt, 
đã được căn chuẩn với dải nhiệt độ hoạt động 
là từ -40°C tới +85°C. BP3010 có thể hoạt 
động chính xác với vận tốc góc lên tới +/-
300°/s và gia tốc +/-10g. 
 

 
Hình 1. Khối dẫn đường quán tính BP3010 
được chế tạo bởi công nghệ vi cơ điện tử 

Đầu ra của BP3010 là độ tăng góc và độ tăng 
biên độ của dữ liệu với các khung dữ liệu nối 
tiếp 16 byte với tần số cập nhật có thể lụa 
chọn là 64 Hz, 32 Hz, 16 Hz hoặc 8 Hz. Dữ 
liệu nối tiếp được truyền và nhận theo chuẩn 
UART là các byte không đồng bộ tại tốc độ  
38,400 baud với 1 bit start, 8 bit dữ liệu, 1 bit 
stop và không sử dụng bit chẵn lẻ. 
 
BP3010 được đóng gói theo chuẩn DIP24 
(hình 2) và có 5 chân như sau: 
 
Chân 1. Nguồn 5V +/- 0.3V  
Chân 12. Nguồn và đất  (0V) 
Chân 18. Tín hiệu vào nối tiếp 
Chân 19. Tín hiệu ra nối tiếp 
Chân 24. Reset 
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Hình 2. Kiểu đóng gói DIP24 của BP3010 

Khi ở chế độ hoạt động thì dữ liệu ra đwocj 
tự động truyền về máy tính chuyên dụng PC-
box (hình 3) để xử lý với tốc độ mặc định là 
64 Hz. Nếu muốn thay đổi tốc độ cậpnhật của 
khối dẫn đường thì ta phải truyền 2 byte tới 
khối này theo bảng 1. 
  

 
Hình 3. Máy tính chuyên dụng PC-box được 

đặt trên các ô tô, máy bay… 

Bảng 1. Thay đổi tốc độ cập nhật BP3010 

Tần Số BYTE 1 BYTE 2 
64 Hz 7B Hex 88 Hex 
32 Hz 7B Hex 89 Hex 
16 Hz 7B Hex 8A Hex 
8 Hz 7B Hex 8B Hex 

 
Dữ liệu nối tiếp đầu ra được truyền theo các 
khung 16 byte với định dạng như sau: 
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         18 
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Bảng 2. Định dạng dữ liệu của khối dẫn 
đường BP3010 

Byte Mô Tả Đơn Vị Bit 
Thấp Nhất 

1 Byte nhận dạng đầu 
tiên 78 Hex  

2 Byte nhạn dạng thú 
hai 87 Hex  

3 Trạng thái  
4 dTHx byte thấp 1/65536 rad 
5 dTHx byte  cao  
6 dTHy byte thấp 1/65536 rad 
7 dTHy byte  cao  
8 dTHz byte thấp 1/65536 rad 
9 dTHz byte  cao  
10 dVx byte thấp 0.001 m/s 
11 dVx byte  cao  
12 dVy byte thấp 0.001 m/s 
13 dVy byte  cao  
14 dVz byte thấp 0.001 m/s 
15 dVz byte  cao  
16 XOR checksum  
 
Với các thông số về độ tăng góc thì dải đo 
được giới hạn bởi độ tăng góc tối đa là +/-
300°/s. Dải đo này sẽ được giảm khi tốc độ 
cạp nhật của các khung giảm nhằm tránh hiện 
tượng bão hoà.  
  
Với các thông số độ tăng góc thì dải đo được 
định nghĩa như là độ tăng vận tốc tối đa cho 
phép khi gia tốc cực đại là 10g. Dải đo này 
cũng giảm khi tần số cập nhật giảm để tránh 
bão hoà.  
Bảng 3 mô tả các thông số quan trọng của 
khối dẫn đường quán tính này. 
Bảng 3. Các thông số quan trọng của BP3010 

Kích thước 35  x  22  x  12 mm3 
Khối lượng 30 g  
Công suất  0.5 Watt 
Sai số tỷ lệ 0.2 % 
Sai số trôi 0.5 °/s (con quay) và 8 mg 

(gia tốc) 
Sai số đo 0.1 degree 
Nhiễu đo 0.03° (dTh) , 0.01m/s (dV)

 
 

II. XỬ LÝ TÍN HIỆU 

Trong các khối dẫn đường quán tính, để xác 
định vận tốc và vị trí của đối tượng thì khâu 
tính tích phân là không thể tránh khỏi và điều 
này dẫn tới các sai số tính toán. Ngoài ra, do 
các đặc tính cơ học của các cảm biến vi cơ 
cũng sẽ cho các kết quả kém chính xác dần 
theo thời gian hoạt động của đối tượng. Tất 
cả những nguyên nhân đó sẽ làm cho sai số 
xác định vận tốc và vị trí ngày càng tăng. Vì 
vậy, trên quãng đường dài nguyên lý tính 
quãng đường cần được hiệu chỉnh định kỳ. 
 
Hình 4 mô tả giá lắp thử nghiệm BP3010 trên 
hệ bàn quay 2 chiều có độ chính xác cao. 
 

 
Hình 4. Giá lắp thử nghiệm  

Thuật toán dẫn đường rời rạc được thực thi 
bằng ngôn ngữ lập trình C trên máy tính 
chuyên dụng. Dễ thấy rằng chỉ với việc thực 
hiện căn chuẩn  khi cho hệ đứng yên mà sai 
số về góc và vận tốc đã là rất lớn chỉ trong 30 
giây đầu (xem hình 5). Từ đó thấy rằng việc 
hiệu chỉnh tự động cho BP3010 là vô cùng 
cần thiết. Lưu đồ mô tả việc tự động hiệu 
chỉnh được mô tả trong hình 6. 

 
Hình 5. Góc hướng bị trôi khi hệ đứng yên 



 
Hình 6. Lưu đồ cơ bản hiệu chỉnh BP3010 

Trong lưu đồ trên thì việc hiệu chỉnh mới chỉ 
được hiệu chỉnh tại đầu ra của các vận tốc 
góc. Các giá trị hiệu chỉnh Bgx, Bgy và Bgz 
được tính toán nhờ sử dụng một bộ lọc tối ưu 
một tầng hoặc nhiều tầng. Hiệu quả rõ rệt của 
việc hiệu chỉnh này được thể hiện trên hình 7. 

 
Hình 7. Góc hướng đã được hiệu chỉnh khi 

hệ đứng yên 

Khi cho hệ quán tính chuyển động trên 1 quỹ 
đạo tròn với tốc độ 10o/s chúng ta có thể thu 
được kết quả rất chính xác như trên hình 8. 

 
Hình 8. Góc hướng khi quay với vận tốc 10o/s 

Với cách tiến hành hiệu chỉnh toàn diện tức 
là chúng ta thực hiện hiệu chỉnh ở cả đầu ra 
của các cảm biến gia tốc sẽ cho chúng ta kết 
quả tốt nhất. Hình 9 cho chúng ta sự so sánh 
rõ ràng về vận tốc theo phương bắc khi 
không có hiệu chỉnh và khi có hiệu chỉnh tự 
động. Trong trường hợp không có hiệu chỉnh 
thì vận tốc bị trôi khá nhanh và thông tin về 
vị trí của hệ sẽ thay đổi mặc dù hệ đang đứng 
yên. Nhờ sử dụng hiệu chỉnh tự động mà vận 
tốc và vị trí của đối tượng đã được bù trừ 
chính xác. Có thể thấy rằng việc hiệu chỉnh 
tự động cho các khối dẫn đường quán tính là 
vô cùng thiết yếu trong việc xác định chính 
xác tư thế, vận tốc và vị trí của đối tượng 
chuyển động.  

 Hình 9. So sánh vận tốc theo hướng Bắc khi 
cho hệ đứng yên trong 2 trường hợp có hiệu 

chỉnh và không có hiệu chỉnh. 

III. KẾT LUẬN 

Bài báo này trình bày một cấu trúc điều chỉnh 
tự động cho khối dẫn đường quán tính 
BP3010. Những kết quả thực nghiệm cho 
thấy chất lượng của cấu trúc này khá tốt và 
có thể được thiết kế để đưa vào những áp 
dụng trong đó các tín hiệu phải được xử lý 
theo thời gian thực. Những ứng dụng thực 
tiễn của dẫn đường quán tính sẽ là rất quan 
trọng mà cấu trúc này sẽ đóng vai trò thiết 
yếu.  
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