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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

 Trong quá trình phát triển của con người, những cuộc cách 

mạng về công nghệ ñóng một vai trò rất quan trọng, chúng làm thay 

ñổi từng ngày từng giờ cuộc sống của con người, theo hướng hiện 

ñại hơn. Đi ñôi với quá trình phát triển của con người, những thay 

ñổi do chính tác ñộng của con người trong tự nhiên, trong môi 

trường sống cũng ñang diễn ra, tác ñộng trở lại chúng ta, như ô 

nhiễm môi trường, khí hậu thay ñổi, cháy rừng, v.v. Công nghệ cảm 

biến không dây ñược tích hợp từ các kỹ thuật ñiện tử, tin học và viễn 

thông tiên tiến vào trong mục ñích nghiên cứu, giải trí, sản xuất, kinh 

doanh, v.v..., phạm vi này ngày càng ñược mở rộng, ñể tạo ra các 

ứng dụng ñáp ứng cho các nhu cầu trên các lĩnh vực khác nhau. 

 Hiện nay, công nghệ cảm biến không dây chưa ñược áp dụng 

một các rộng rãi ở nước ta, do những ñiều kiện về kỹ thuật, kinh tế, 

nhu cầu sử dụng. Song nó vẫn hứa hẹn là một ñích ñến tiêu biểu cho 

các nhà nghiên cứu, cho những mục ñích phát triển ñầy tiềm năng. 

Để áp dụng công nghệ này vào thực tế trong tương lai, ñã có không ít 

các nhà khoa học ñã tập trung nghiên cứu, nắm bắt những thay ñổi 

trong công nghệ này. 

 Với mục ñích tìm hiểu về mạng cảm biến không dây, dựa 

trên công nghệ mạng di ñộng tạm thời, triển khai nhanh không cần 

một cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực cảm biến thu nhận dữ liệu cùng với 

tầm nhìn tổng quan về các hướng nghiên cứu mới hiện thời, tác giả 

chọn ñề tài: “ Nghiên cứu các thông số mạng cảm biến không dây 

và sử dụng phần mềm mô phỏng ñể ñánh giá chất lượng dịch 

vụ”.  
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2. Mục ñích nghiên cứu 

 Mục ñích của ñề tài khảo sát nghiên cứu các thông số chất 

lượng dịch vụ (QoS) của mạng cảm biến không dây. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

• Tìm hiểu về mạng cảm biến không dây. 

• Nghiên cứu các kỹ thuật và giao thức của mạng cảm biến 

không dây. 

• Khảo sát các thông số chất lượng dịch vụ của mạng cảm biến 

không dây. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

• Mô tả kịch bản mô phỏng các thông số chất lượng dịch 

vụ. 

• Viết chương trình mô phỏng 

• Tiến hành mô phỏng và kiểm tra kết quả bằng phần mềm. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Sự phát triển của Internet, truyền thông và công nghệ thông 

tin kết hợp với những tiến bộ kỹ thuật gần ñây ñã tạo ñiều kiện cho 

các thế hệ cảm biến mới với giá thành thấp, khả năng triển khai quy 

mô lớn với ñộ chính xác cao. 

Các tiến bộ trong lĩnh vực thiết kế cảm biến, vật liệu cho 

phép giảm kích thước, trọng lượng và chi phí sản xuất cảm biến, 

ñồng thời tăng khả năng hoạt ñộng và ñộ chính xác cao. Trong tương 

lai gần, mạng cảm biến không dây sẽ có thể tích hợp hàng triệu cảm 

biến vào hệ thống ñể cải thiện chất lượng và thời gian sống. 

Công nghệ ñiều khiển và cảm biến có tiềm năng lớn không 

chỉ có trong nghiên cứu khoa học mà quan trọng hơn chúng ñược sử 

dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan như bảo vệ các công 

trình trọng yếu, chăm sóc sức khỏe, năng lượng, an toàn thực phẩm, 
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sản xuất… Với mục tiêu giảm giá thành và tăng hiệu quả trong công 

nghiệp và thương mại, mạng cảm biến không dây sẽ mang ñến sự 

tiện nghi và các ứng dụng thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho con người. 

6. Cấu trúc của luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo trong luận 

ñược chia làm các chương như sau  

 Chương 1:  Tổng quan về mạng cảm biến không dây 

 Chương 2:  Ứng dụng của mạng cảm biến không dây 

 Chương 3:  Các giải pháp kỹ thuật mạng lõi của mạng cảm  

                                 biến không dây 

 Chương 4: Đánh giá một số chất lượng dịch vụ của mạng  

                                 cảm biến không dây  
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CHƯƠNG 1.  TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BI ẾN 
KHÔNG DÂY 

1.1. GIỚI THI ỆU VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 

1.2. MÔ TẢ HỆ THỐNG 

1.2.1. Mô tả hệ thống tổng quát 

1.2.2. Hệ thống WISENET 

1.2.2.1. Giới thiệu hệ thống WISENET 

1.2.2.2. Sơ ñồ hệ thống WISENET 

Hệ thống WISENET gồm hai hệ thống con chính là phân tích số 

liệu (Data Analysis Subsystem) và thu nhận số liệu (Data Acquisition 

Subsystem), ba thành phần chính là trạm chủ (Server), trạm người 

dùng (Client) và mạng các hạt Sensor (Sensor mote network).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.3. Sơ ñồ hệ thống WISENET 

 

Khách 
hàng Máy chủ Mạng các hạt Sensor 

Hệ thống con phân tích số liệu Hệ thống con thu nhận số liệu 
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Các hệ thống con chính là:  

 - Hệ thống con phân tích số liệu 

 - Hệ thống thu nhận số liệu  

 Các thành phần chính của hệ thống bao gồm: 

 - Trạm người dùng (Client) 

 - Trạm chủ (Server) 
1.2.2.3. Các tiêu chuẩn ñược áp dụng 

1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 

1.3.1. Kích thước vật lý nhỏ 

1.3.2. Hoạt ñộng ñồng thời với ñộ tập trung cao 

1.3.3. Khả năng liên kết vật lý và phân cấp ñiều khiển hạn chế 

1.3.4. Tính ña dạng trong thiết kế và sử dụng 

1.3.5.  Hoạt ñộng tin cậy 

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN WSNs 

1.4.1. Tiêu thụ nguồn mức thấp 

1.4.2. Chi phí thấp  

1.4.3. Mức ñộ khả dụng 

1.4.4. Kiểu mạng 

1.4.5.  Bảo mật 

1.4.6. Thông lượng dữ liệu 

1.4.7. Trễ bản tin 

1.4.8. Tính di ñộng 

1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 2.  ỨNG DỤNG CỦA MẠNG CẢM BI ẾN 
KHÔNG DÂY 

 

2.1. CÁC MÔ HÌNH PHÂN BỐ 

Mô hình WSNs ñược xây dựng chủ yếu theo 2 loại: 

- Category 1 WSNs (C1WSNs): hệ thống lưới kết nối ña 

ñường giữa các node qua kênh truyền vô tuyến sử dụng giao 

thức ñịnh tuyến ñộng. 

- Category 2 WSNs (C2WSNs): Mô hình ñiểm-ñiểm hay ña 

ñiểm – ñiểm, chủ yếu là các liên kết ñơn ( single – hop) giữa 

các node, dùng giao thức ịnh tuyến. 

Hình 2.1. Dạng 1 WSNs, liên kết multipoint-to-point, multihop 

dùng ñịnh tuyến ñộng 
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Hình 2.2. Dạng 2 WSNs liên kết point-to-point, Star ñịnh tuyến tĩnh 

 

2.2. CÁC ỨNG DỤNG CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 

2.2.1. Giám sát và ñiều khiển công nghiệp 

2.2.2. Tự ñộng hóa gia ñình và ñiện dân dụng 

2.2.3. Cảm biến trong quân sự 

2.2.4. Cảm biến trong  tế và giám sát sức khỏe 

2.2.5. Cảm biến môi trường và nông nghiệp thong minh 

2.3. KẾT LUẬN 
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CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT MẠNG LÕI 
CỦA MẠNG CẢM BI ẾN KHÔNG DÂY 

3.1. KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN KHÔNG DÂY 

3.1.1. Quá trình truyền sóng 

3.1.2. Điều chế tín hiệu 

3.1.3. Các công nghệ không dây 

3.2. GIAO THỨC ĐIỀU KHI ỂN TRUY CẬP 

3.2.1. Mô hình giao thức cho WSN 

3.2.2. Giao thức MAC 

3.2.2.1. Các thông số 

Có rất nhiều thông số cần quan tâm khi thiết kế giao thức 

MAC. Một số vấn ñề quan trọng như ñộ trễ, khả năng lưu thông, tính 

chắc chắn , khả năng mở rộng, tính ổn ñịnh và sự công bằng trong 

ñối xử với các node ñược quan tâm nhất trong giao thức MAC. 

- Độ trễ 

- Lưu lượng 

- Độ chắc chắn 

- Khả năng mở rộng 

- Tính ổn ñịnh 

- Sự công bằng 

- Hiệu suất sử dụng năng lượng 

3.2.2.2. Các giao thức chung 

- Giao thức phân chia cố ñịnh 

- Giao thức phân chia theo nhu cầu 

- Giao thức phân chia ngẫu nhiên 

3.2.2.3. Nghiên cứu trường hợp SENSOR-MAC 

Giao thức sensor-MAC (s_MAC) ñược thiết kế ñể giảm 

hao phí năng lượng do ñụng ñộ, lắng nghe, overhead ñiều khiển và 
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over hearing. Mục tiêu là tăng hiệu suất năng lượng trong khi vẫn ñạt 

ñược sự ổn ñịnh và khả năng mở rộng 

 a. Tổng quát 

 b. Lắng nghe và nghỉ theo chu kỳ 

Một trong các tiêu chí khi thiết kế s-MAC là giảm năng 

lượng tiêu thụ do lắng nghe, phương pháp thường dùng là xây dựng 

chu kỳ làm việc ngắn cho các node. Theo chu kỳ, các node chuyển 

sang trạng thái, tắt các bộ thu phát vô tuyến. Node chuyển sang tích 

cực khi có lưu lượng qua mạng 

Hình 3.12. Khung thời gian hoạt ñộng của node 

c. Sự phối hợp và lựa chọn lịch làm việc  

Các node lân cận phối hợp lịch trình lăng nghe và ngủ ñể tất 

cả node cùng lắng nghe và cùng ngủ ở cùng thời ñiểm. Để phối hợp 

lịch làm việc của mình, mỗi node chọn thời gian biểu và trao ñổi với 

các node xung quanh trong suốt quá trình ñồng bộ. Mỗi node xây 

dựng bảng thời gian, bao gồm lịch làm việc của tất cả các node lân 

cận mà nó biết. 

d. Đồng bộ khung thời gian 

Các node gần nhau cần ñồng bộ lịch làm việc theo chu kỳ ñể 

ngăn lịch nhịp. Cập nhật trình ñược thực hiện bằng cách gởi gói 

SYNC. Để một node nhận cả gói SYNC và các gói dữ liệu, khoảng 

thời gian lắng nghe ñược chia làm 2 khoảng nhỏ 
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Hình 3.14. Đồng bộ giữa máy thu và máy phát 

e. Lắng nghe thích ứng 

Mô hình Listen & Sleep theo chu kỳ có thể làm tăng trễ do 

các node phải lưu trữ và chuyển thông ñiệp giữa các node mạng. Nếu 

các node theo lịch trình ñã lập ra một cách khắc khe, các gói dữ liệu 

có thể bị trễ tại mỗi ñường truyền. Để chỉ ra nhược ñiểm này và cải 

thiện ñặc tính trễ, giao thức dùng kỹ thuật gọi là lắng nghe thích ứng 

(adaptive listening). 

f. Điều khiển ña truy cập và trao ñổi dữ liệu 

Để ñiều tiết truy cập kênh truyền cho nhiều node cảm biến 

ñang tranh chấp, S-MAC dùng thủ tục dựa trên CSMA/CA gồm cảm 

biến sóng mang vật lý và cảm biến sóng mang ảo kết hợp dùng nghi 

thức bắt tay RTS/CTS ñể giảm vấn ñề node ẩn - node hiện. Cảm biến 

sóng mang ảo dùng vector phân phối mạng NAV (Network 

Allocation Vector), là một biến có giá trị là thời gian còn lại cho ñến 

khi kết thúc truyền gói dữ liệu hiện tại.  

g. Chuyển thông ñiệp 

S-MAC ñưa ra khái niệm về chuyển thông ñiệp (message 

passing), thông ñiệp là dữ liệu có nghĩa mà node phải xử lý. Thông 

ñiệp ñược chia thành nhiều phần nhỏ. Những phần này ñược phát ñi 
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thành từng chùm ñơn. Các mẫu thông ñiệp ñược phát chỉ dùng một 

gói RTS và CTS trao ñổi giữa các node phát và node thu. Khi hoàn 

tất gói RTS/CTS, node dành ñủ thời gian cần thiết ñể hoàn thành quá 

trình truyền thông ñiệp kèm các gói xác nhận ACK dựa vào thời gian 

trong trường thời gian của gói RTS hay CTS. 

3.3. CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN 

Định tuyến trong WSNs gặp khó khăn lớn nhất là tạo sự cân 

bằng giữa ñộ nhạy và tính hiệu quả. Sự cân bằng giữa ñặc tính giới 

hạn khả năng xử lý và thông tin node cảm biến với phần overhead 

cần thiết. Trong WSN, overhead (có thể coi là chi phí cho quản lý) 

ñược tính dựa trên băng thông sử dụng, công suất tiêu thụ và yêu cầu 

xử lý node di ñộng. Vì nếu overhead quá lớn gây ra lãng phí năng 

lượng, băng thông, thời gian xử lý, tăng ñộ trễ gói tại node nhưng 

chất lượng dữ liệu tốt hơn. Ngược lại, overhead nhỏ thì thời gian xử 

lý, băng thông, ñộ trễ thấp tuy nhiên chất lượng có thể giảm.  

3.3.1. Các kỹ thuật ñịnh tuyến 

Thiết kế các giao thức ñịnh tuyến của mạng WSN phải xem xét ñến 

công suất và tài nguyên hạn chế của các node mạng, ñặc tính thay 

ñổi theo thời gian của kênh truyền vô tuyến và khả năng trễ hay mất 

gói. Nhiều giao thức ñịnh tuyến ñã ñược ñưa ra. 

Dạng thứ nhất là giao thức dành cho kiến trúc mạng phẳng 

trong ñó tất cả các node xem như cùng cấp. 

Dạng thứ hai dùng trong mạng có cấu trúc tiết kiệm năng 

lượng, ổn ñịnh và khả năng mở rộng. 

Dạng thứ ba dùng phương pháp data-centric ñể phân bổ yêu 

cầu trong mạng. Phương pháp dựa trên thuộc tính, ở ñó một node 

nguồn truy vấn ñến một thuộc tính của hiện tượng nào ñó hơn là một 

node cảm biến riêng biệt. 
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Dạng thứ tư dùng vị trí ñể chỉ ra một node cảm biến. 

3.3.2. Flooding và các biến thể 

Flooding là một kỹ thuật chung thường dùng trong phán tán 

thông tin và tìm ñường trong mạng có dây và  không dây ad hoc. 

Chiến thuật ñịnh tuyến ñơn giản và không ñòi hỏi cấu hình mạng tốn 

kém và thuật toán tìm phức tạp. Flooding dùng phương pháp reactive 

(phản ứng lại), khi mỗi nide nhận ñược một gói ñi theo tất cả các 

ñường có thể ñược. Nếu không bị mất kết nối, gói sẽ ñến ñích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.17. Flooding các gói dữ liệu trong mạng thông tin 

3.3.3. Giao thức ñịnh tuyến thông tin qua sự thỏa thuận  

 Giao thức thông tin qua sự thỏa thuận giữa các node (SPIN) 

là họ giao thức dựa trên thỏa thuận ñể phát thông tin trong mạng 

WSNs. Đối tượng chính của các giao thức này là tính hiệu quả của 

việc phát thông tin từ một node nào ñó ñến tất cả các node khác 

tromg mạng 

3.3.4. Phân nhóm phân bậc tương thích, năng lượng thấp 

LEACH là một thuật toán ñịnh tuyến ñược thiết kế ñể thu 

thấp và phân phối dữ liệu ñến các bộ góp dữ liệu, thường là các trạm 

gốc (base station). Đối tượng chính của LEACH là: 
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         - Kéo dài thời gian sống của mạng. 

           - Giảm năng lượng tiêu thụ của các node mạng. 

           - Dùng sự tập hợp dữ liệu ñể giảm số thông ñiệp cần truyền ñi. 

3.3.5. Tập trung hiệu quả công suất trong hệ thống thông tin cảm 

biến 

Tập trung hiệu quả công suất trong hệ thống thông tin cảm biến 

(power-efficient gathering in sensor information system _ PEGASIS) 

và các cấu trúc mở rộng là họ giao thức ñịnh tuyến và tập hợp thông 

tin cho mạng WSN. PEGASIS thực hiện 2 nhiệm vụ: kéo dài thời 

gian sống cho mạng, ñồng bộ năng lượng tại tất cả các node mạng và 

giảm ñộ trễ các gói dữ liệu. 

3.4. KẾT LUẬN 

Để tăng khả năng ứng dụng rộng rãi của WSNs trong phạm vi 

lớn, các dự án tận dụng các chuẩn thông tin vô tuyến ñã ñược xây 

dựng trước ñó hơn là phát triển mới hoàn toàn. Mạng WSNs có thể 

dùng một số công nghệ ñã ñược phát triển thành các chuẩn sẵn có. 
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CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ M ỘT SỐ THAM SỐ                        
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA MẠNG CẢM BI ẾN 

KHÔNG DÂY 
 

4.1. MÔ TẢ KỊCH BẢN MÔ PHỎNG 

Mục ñích của phần mô phỏng này là ñánh giá chất lượng QoS của 

một mạng cảm biến thông qua việc khảo sát một số tham số QoS của 

mạng cảm biến không dây theo mật ñộ. Tức là, khảo sát một số tham 

số QoS theo số lượng node cảm biến thay ñổi trong một vùng khảo 

sát cố ñịnh. 

- Khảo sát tỷ lệ mất gói tại lớp giao vận. 

- Tính toán ñộ trễ gói tin từ node nguồn cảm biến ñến ñiểm 

thu Sink. 

- Tính toán tốc ñộ gói trung bình ñến ñiểm thu Sink. 

Mô phỏng này ñược thực hiện với các mạng cảm biến ñược triển 

khai theo hình lưới vuông, trong bản ñồ hình vuông 1000×1000 m: 

- Số lượng node nguồn hiện tượng là 1. 

- Mẫu chuyển ñộng hiện tượng: Ngẫu nhiên. 

- Dải truyền dẫn và dải hiện tượng là Tx = 218.9 m.  

- Công suất phát của các node cảm biến và node hiện tượng là 

Pt=0.22960590141841 W (Pt = (1.0e-10) * (Tx)**4 ) ;.   

- Kiểu hiện tượng mục tiêu ñược chọn là khí Carbon Monoxit 

(CO) ñược biểu diễn bằng một nút hiện tượng Phenomenon 

ñơn di chuyển một cách ngẫu nhiên trong trường cảm biến.  

- Số lượng ñiểm thu thập số liệu (Sink) là 1, ñược ñặt trên biên của 

trường cảm biến (góc trái trên cùng của mô hình mô phỏng).  

- Các mạng cảm biến này sử dụng giao thức ñịnh tuyến 

AODV, kiểu hàng ñợi Droptail (Kiểu FIFO: vào trước ra 
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trước), kiểu phát vô tuyến mặt hai tia mặt ñất (Two Ray 

Ground), antent có ñộ lợi ñơn. 

- Thời gian mô phỏng là 20 giây. 

4.2. MÔ TẢ MÃ L ẬP TRÌNH MÔ PHỎNG 

4.2.1. Thiết lập kênh hiện tượng và kênh dữ liệu 

4.2.2. Thiết lập một giao thức MAC cho kênh Phenomenon 

4.2.3. Thiết lập các node Phenomenon 

4.2.4. Thiết lập tốc ñộ và kiểu xung của Phenomenon 

4.2.5. Định hình node cảm biến 

4.2.6. Thiết lập các node-sensor 

4.2.7. Gắn các tác nhân cảm biến 

4.2.8. Gắn kết một tác nhân UDP và ứng dụng cảm biến cho mỗi 

node 

4.2.9. Khởi ñộng ứng dụng cảm biến 

4.3. THỰC HIỆN MÔ PHỎNG 

4.3.1. Viết mã và chạy mô phỏng 

Hình 4.1. Quan sát mô phỏng bằng ứng dụng NAM 
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4.3.2. Tính toán kết quả 

Sau khi chạy xong mô phỏng trong NS-2, việc tiếp theo là 

phân tích file Trace. Mô phỏng này sử dụng loại Trace với ñịnh dạng 

7 trường ñầu tiên như sau: 

[sự kiện] [thời gian] [số thứ tự nút] [mức Trace] ---- [số thứ tự 

gói] [kiểu gói] [kích thước gói]. 

Công việc phân tích file Trace ñược thực hiện qua hai bước: 

-  Tách file Trace: Mục ñích của việc tách file Trace là lấy ra các 

loại gói và trường cần thiết cho việc tính toán kết quả. 

-  Tính toán kết quả: thực hiện tính toán kết quả trên các phần ñã 

tách ra ở bước trên.  

4.3.3. Tính tỷ lệ mất gói udp tại lớp giao 

- Công thức tính tỷ lệ mất gói udp: 

Tỷ lệ mất gói udp  = 1 – (Số gói udp nhận/số gói udp gửi) 

- Tách số liệu nhận và gửi tại ñiểm thu Sink: Sử dụng lệnh sau 

trong cygwin/X ñể tách lấy các sự kiện nhận gói udp của ñiểm thu 

Sink (trong file Trace wsnet.tr) ñể tính số gói udp nhận ñược. 

Bảng 4.1. Tỷ lệ mất gói udp theo số lượng node cảm biến 

 

 Số lượng 
node c ảm 

biến 

Số gói udp 
gửi từ các 
node c ảm 

biến 

Số gói nh ận 
bởi ñiểm thu 

Sink 

Tỷ lệ mất gói 
udp 

40 184 184 0 
60 289 288 0.003460 
80 441 441 0 

100 572 567 0.008741 
120 626 621 0.007987 
140 754 742 0.015915 
160 915 869 0.050273 
180 967 904 0.065150 
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200 1139 503 0.558385 
220 1174 646 0.449744 
240 1403 384 0.726301 
260 1555 114 0.926688 
280 1620 26 0.983951 
300 1805 73 0.959557 
320 1845 4 0.997832 
340 2041 14 0.993141 
360 2214 47 0.978771 
380 2043 139 0.931963 
400 2486 11 0.995575 

 

Hình 4.2. Đồ thị tỷ lệ mất gói tại lớp giao vận 

4.3.4. Tính ñộ trễ gói 

- Công thức ñộ trễ gói udp: Độ trễ gói   = Thời ñiểm nhận – Thời 

ñiểm gửi. 

 

 

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Số lượng node c ảm bi ến

T
ỷ 

lệ
 m
ất

 g
ói

 u
dp

Tỷ lệ mất gói



20 

 

Bảng 4.2. Độ tr ễ gói cực ñại, cực tiểu và trung bình 

 
Số lượng 
node c ảm 

biến 

Độ trễ cực 
ñại 

Độ trễ cực 
tiểu 

Độ trễ trung 
bình 

40 2.118961 0.004831 0.063042 
60 2.267924 0.002173 0.067624 
80 1.176684 0.002174 0.052597 
100 2.257699 0.004896 0.074790 
120 1.489998 0.002154 0.044339 
140 4.539861 0.007049 0.281901 
160 7.988922 0.002154 0.755690 
180 10.018941 0.002154 1.127731 
200 16.319756 0.002889 3.948794 
220 18.401416 0.003889 4.308794 
240 18.377152 0.006547 4.930560 
260 18.137422 0.039260 7.096495 
280 7.069353 0.008996 1.158788 
300 18.396197 0.008495 5.775821 
320 6.056735 0.284054 3.999372 
340 12.326229 0.021033 6.567604 
360 17.322686 0.539750 8.373938 
380 16.414597 0.009300 7.007174 
400 10.592491 0.102936 2.758421 
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Hình 4.3. Đồ thị ñộ tr ễ gói udp cực ñại, cực tiểu và trung bình 
 

Hình 4.4. Đồ thị ñộ tr ễ gói udp trung bình theo số lượng node 
cảm biến 
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4.3.5. Tính tốc ñộ gói udp trung bình (kbps) 

- Sử dụng lệnh sau trong cygwin/X ñể tính tốc ñộ số liệu tức thời 

và ghi vào file datarate.txt. 

$ cat nhanudp.txt | awk ' { dif= $2 - old2; 

if(dif>0) 

printf("%f\t%f\n",$2,0.960/dif);old2=$2; }' 

> datarate.txt 

Bảng 4.3. Tốc ñộ cực ñại, tốc ñộ cực tiểu và tốc ñộ trung bình 

Số lượng 
node cảm 

biến 

Tốc ñộ thu số 
liệu cực ñại 

Tốc ñộ thu số 
liệu cực tiểu 

Tốc ñộ thu số 
liệu trung bình 

40 345.448003 1.244946 26.608275 
60 396.858206 1.276056 47.110937 
80 378.250591 0.950297 54.519053 
100 393.603936 1.092742 60.582764 
120 393.926959 1.377011 89.892454 
140 397.186595 0.743840 89.086452 
160 397.186595 0.406493 137.254866 
180 397.022333 0.352261 127.033017 
200 397.022333 0.564392 111.799155 
220 397.022333 0.237893 130.268487 
240 397.186595 0.475326 155.153009 
260 397.022333 0.156104 119.839600 
280 225.457961 0.069972 20.238568 
300 390.720391 0.257825 45.452702 
320 6.973855 0.068026 2.059487 
340 34.531132 0.129143 4.443977 
360 397.186595 0.150505 113.371593 
380 397.186595 0.361451 114.313422 
400 58.443930 0.101691 14.407393 
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Hình 4.5. Đồ thị tốc ñộ số liệu ñược nhận bởi ñiểm thu Sink 

 

Hình 4.6. Đồ thị tốc ñộ số liệu trung bình ñược nhận bởi ñiểm 

thu Sink 
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4.4. ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU MÔ PHỎNG 

Qua các ñồ thị ñược xây dựng từ mô phỏng trên, ta thấy các 

tham số của tập tham số chất lượng dịch vụ QoS của mạng cảm biến 

không dây có ñộ biến ñộng tương ñối lớn khi mật ñộ tăng (số lượng 

node tăng). Khi tăng dần số node mạng ñến một số lượng nhất ñịnh 

thì ñộ trễ, tốc ñộ thu số liệu và tỷ lệ mất gói có xu hướng tăng, nhưng 

tốc ñộ thu số liệu cực ñại lại rất ổn ñịnh. 

  Như vậy, ta có thể nhận thấy có 7 khoảng chính khi tăng số 

node cảm biến trong mạng (hay chính là tăng mật ñộ node cảm biến): 

1- Khoảng thứ nhất: Khoảng từ 40 ñến 120 node (tương 

ñương với 40 – 120 node/km2), ñộ trễ và tỷ lệ mất gói, tốc 

ñộ thu số liệu nhỏ, ổn ñịnh nên thông tin cảm biến về hiện 

tượng ít. 

2- Khoảng thứ hai: khoảng từ 120 ñến 200 node (120 – 200 

node/km2), tốc ñộ số liệu trung bình, ñộ trễ và tỷ lệ mất gói 

nhìn chung là tăng rất nhanh, ñộ dốc của ñồ thị thể hiện ñộ 

trễ và tỷ lệ mất gói có giá trị lớn ñặc biệt từ 180 - 200 

node/km2 tuy rằng ở khoảng này tốc ñộ trung bình có xu 

hướng giảm. 

3- Khoảng thứ ba: khoảng từ 200 ñến 240 node (200 – 240 

node/km2), ñộ trễ tăng chậm, tốc ñộ thu số liệu tăng nhanh 

và ñạt giá trị cực ñại khoảng 155Kbps, tỷ lệ mất gói vẫn 

tiếp tục tăng tuy rằng có xu hướng giảm tại 220 node/km2. 

4- Khoảng thứ tư: khoảng 240 ñến 280 node (240 – 280 

node/km2), ñộ trễ và tốc ñộ thu số liệu giảm nhanh chóng, 

tỷ lệ mất gói vẫn tiếp tục tăng. 

5- Khoảng thứ năm: Khoảng 280 ñến 340 node (280 – 340 

node/km2), tỷ lệ mất gói lại ổn ñịnh ở mức cao, ñộ trễ tăng 
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lên mặc dù có chiều hướng giảm xuống ở khoảng 320 

node/km2, tốc ñộ thu số liệu tăng sau ñó giảm nhanh xuống 

mức thấp nhất khoảng 2- 4.5 Kbps. 

6- Khoảng thứ sáu: Từ 340 ñến 360 node (340 – 360 

node/km2), tỷ lệ mất gói lại ổn ñịnh ở mức cao, ñộ và tốc 

ñộ thu số liệu tăng, ñặc biệt ñộ trễ ñạt cực ñại khoảng 8.4s. 

7- Khoảng thứ bảy: Từ 360 ñến 400 node (360 – 400 

node/km2), tỷ lệ mất gói vẫn ổn ñịnh ở mức cao, tốc ñộ thu 

số liệu và ñộ trễ có xu hướng giảm xuống.  

 Như vậy, với một diện tích là 1km2, khi triển khai các node 

cảm biến ñể ñánh giá một số tham số chất lượng dịch vụ QoS theo 

mật ñộ, ta thấy với mật ñộ khoảng từ 40 ñến 120node/km2 thì thông 

tin có ñộ chính xác là cao nhất.  

 Để ñánh giá chính xác số liệu, ta phải thực hiện mô phỏng 

nhiều hơn với các tham số ñầu vào (như công suất truyền phát, dải 

cảm biến, v.v…), vào phải dựa vào nhiều mô hình mô phỏng, các 

kinh nghiệm thực tế khác.  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 Có thể nói, công nghệ mạng cảm biến không dây hứa hẹn tạo 

ra những ứng dụng ñầy tiềm năng, có thể áp dụng trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau, mà ñối với các công nghệ khác còn nhiều hạn chế. 

Tuy nhiên ñể triển khai mạng người thiết kế hệ thống yêu cầu phải 

nắm bắt ñược những nhân tố tác ñộng ñến mạng, những nhược ñiểm 

của mạng cần phải ñược khắc phục. Tức là, người thiết kế cần phải 

quan tâm ñến các tham số mạng, ví dụ như tập các chất lượng dịch 

vụ QoS. Nhờ quá trình mô phỏng, người thiết kế hệ thống có thể 

ñánh giá ñược chất lượng dịch vụ mạng cung cấp, ñể từ ñó có thể 

thiết kế hệ thống theo cách tối ưu nhất. 

Tuy nhiên ñể ñáp ứng yêu cầu trên, chúng ta cần quan tâm nhiều 

hơn các vấn ñề: 

  -  Các công nghệ nền tảng ñể phát triển mạng sensor 

   - Các vấn ñề về ñồng bộ Sensor, các thuật toán ñịnh vị, các 

thuật toán cộng tác Sensor. 

- Khả năng mở rộng của mạng. 

 Hiện tại mạng sensor ñã ñược triển khai rộng, tuy nhiên 

chúng vẫn ñang tiếp tục ñược nghiên cứu. Do ñó việc nắm bắt các 

công nghệ mới và các giải pháp phát triển mạng là hết sức cần thiết. 

 

 

 


