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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Mạng không dây (wireless) ñang ngày càng trở nên phổ biến. 

Với những ưu ñiểm như giá cả hợp lý, tính di ñộng cao và cấu hình 

ñơn giản, mạng không dây ñã và ñang trở thành một lựa chọn tất yếu 

ñể triển khai ở gia ñình, doanh nghiệp và những nơi công cộng. 

Hơn nữa dưới sự phát triển rất mạnh mẽ của khoa học kỹ 

thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, mạng cảm biến 

không dây ra ñời là một trong những thành tựu cao của công nghệ 

chế tạo và công nghệ thông tin. Một trong các lĩnh vực của mạng 

cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks – WSN ) là sự kết 

hợp của việc cảm biến, tính toán và truyền thông vào trong các thiết 

bị nhỏ gọn ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người cũng như 

phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của con người, làm cho con 

người không mất quá nhiều sức lực, nhân công nhưng hiệu quả công 

việc vẫn cao. Sức mạnh của WSN nằm ở chỗ khả năng triển khai 

một số lượng lớn các thiết bị nhỏ có khả năng tự thiết lập cấu hình 

của hệ thống. Sử dụng những thiết bị này ñể theo dõi theo thời gian 

thực, cũng có thể ñể giám sát ñiều kiện môi trường, theo dõi cấu trúc 

hoặc tình trạng thiết bị… 

Trong những nghiên cứu mới nhất hiện nay thì hầu hết các 

ứng dụng của WSN là giám sát môi trường từ xa hoặc có thể mang 

theo một thiết bị nhỏ gọn nhưng có sức mạnh có thể làm việc hiệu 

quả không kém một hệ thống thiết bị cồng kềnh. Ví dụ như có thể 

ứng dụng WSN vào trong công việc phòng cháy rừng bằng rất nhiều 
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nút cảm biến tự ñộng kết nối thành một hệ thống mạng không dây 

ñể có thể ngay lập tức phát hiện những vùng có khả năng cháy và 

gây cháy có thể ñưa ra cảnh báo hoặc báo ñộng cần thiết. Một trong 

những ưu ñiểm lớn của mạng cảm biến không dây là chi phí triển 

khai và lắp ñặt ñược giảm thiểu, dễ dàng lắp ñặt vì kích thước nhỏ 

gọn, dễ sử dụng. Thay vì hàng ngàn km dây dẫn thông qua các ống 

dẫn bảo vệ, người lắp ñặt chỉ làm công việc ñơn giản là ñặt thiết bị 

ñã ñược lắp ñặt nhỏ gọn vào vị trí cần thiết. Mạng có thể ñược mở 

rộng theo ý muốn và mục ñích sử dụng của WSN, rất ñơn giản ta chỉ 

việc thêm vào các thiết bị, linh kiện không cần thao tác phức tạp. 

Trước xu thế phát triển nhanh chóng của mạng cảm biến 

không dây, căn cứ vào tình hình thực tế của nước ta ñang cần các hệ 

thống giám sát các thông số trong môi trường ñể phục vụ cho nhiều 

nghành, nhiều lĩnh vực, ñồ án ñã chọn hướng nghiên cứu là “Kỹ 

thuật mạng không dây và ứng dụng” . 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Luận văn này ñược thực hiện với mục ñích tìm hiểu nghiên 

cứu các phương pháp xây dựng mạng cảm biến dựa trên các kỹ 

thuật, các giao thức ñịnh tuyến trên mạng không dây. Trên cơ sở ñó, 

ñề tài sẽ ñược ứng dụng ñể xây dựng mô phỏng ñể quan sát các hiện 

tượng vật lý, hay ñiều kiện môi trường như nhiệt ñộ, áp suất, âm 

thanh, sự chấn ñộng, sự chuyển ñộng, ô nhiễm ở các vị trí khác 

nhau. Để ñáp ứng mục ñích ñề ra, ñề tài cần giải quyết những vấn ñề 

sau: tìm hiểu về mạng máy tính, tìm hiểu về mạng không dây, 
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nghiên cứu các kỹ thuật xây dựng mạng cảm biến không dây, nghiên 

cứu các giao thức ñịnh tuyến trên mạng cảm biến không dây. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu 

   Nghiên các ứng dụng nhỏ trên nền tảng mạng cảm biến . 

   Công cụ mô phỏng ñể xây dựng mạng cảm biến. 

� Phạm vi nghiên cứu 

Thu thập các tài liệu liên quan, phân tích các thông tin liên 

quan ñến ñề tài. 

Nghiên cứu các kỹ thuật xây dựng mạng cảm biến không 

dây. 

Mô phỏng bằng phần mềm ñể thu thập dữ liệu từ các thiết bị 

cảm biến: nhiệt ñộ, áp suất và biến trở. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài này sẽ kết hợp các phương pháp nghiên cứu, ñó là: 

� Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

  Nghiên cứu các tài liệu về mạng không dây. 

 Tổng hợp các tài liệu và các phương pháp ñể thu thập dữ 

liệu từ mạng cảm biến. 

� Phương pháp nghiên cứu ñiều tra 

 Thu thập các tài liệu liên quan ñến ñề tài. 



         
- 6 - 

 
 Phân tích các thông tin liên quan và nghiên cứu lý thuyết. 

� Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

 Phương pháp chính ñược sử dụng là phương pháp mô 

phỏng. Thay vì triển khai trên hệ thống thực, chúng tôi tiến hành mô 

phỏng và ñánh giá kết quả ñạt ñược thông qua phần mềm mô phỏng. 

 Phần mềm mô phỏng sử dụng là phần mềm LabVIEW. 

Phần cứng sử dụng là Card Hocdelam USB 9001, cảm biến 

nhiệt ñộ, cảm biến áp suất, cảm biến biến trở. 

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

Tìm hiểu các kiến thức về mạng không dây. 

Xây dựng các ứng dụng của mạng cảm biến không dây. 

Xây dựng hệ thống mô phỏng ñể phân tích các tín hiệu về 

mạng cảm biến không dây. 

6. Cấu trúc luận văn 

Luận văn ñược tổ chức thành 3 chương như sau: 

Chương 1 - Tổng quan về mạng không dây: chương này 

sẽ giới thiệu cơ sở lý thuyết tổng quan về mạng không dây, các kỹ 

thuật truyền tín hiệu trong mạng không dây, các mô hình mạng 

không dây, bảo mật trong mạng không dây. 

Chương 2 - Các kỹ thuật xây dựng mạng cảm biến 

không dây: chương này ñưa ra cấu trúc, các ứng dụng trong mạng 
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cảm biến không dây, các giao thức ñịnh tuyến trong mạng cảm biến 

không dây. 

  Chương 3 - Ứng dụng mạng không dây ñể ño lường cảm 

biến: chương này sẽ ñưa ra mô hình ứng dụng của ñề tài, phân tích, 

viết code ñể mô phỏng, cho kết quả mô phỏng mạng không dây ñể 

ño lường cảm biến. 
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CHƯƠNG 1 -  TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY 

Khởi ñầu của ñề tài là việc tìm hiểu về khái niệm mạng máy 

tính, giới thiệu mạng không dây, các chuẩn mạng không dây và một 

số mô hình mạng không dây hiện nay ñang sử dụng. Những nội 

dung trong chương này là cơ sở ñể thực hiện các chương tiếp theo. 

1.1.  Giới thi ệu về mạng máy tính 

Mạng máy tính là một tập các máy tính, và một số thiết bị 

khác, ñược nối với nhau bởi các ñường truyền vật lý theo một kiến 

trúc nào ñó. Mục ñích chính của việc nối mạng máy tính là trao ñổi 

thông tin và chia sẻ các thiết bị dùng chung giữa những máy tính 

trong mạng với nhau, mà cụ thể ở ñây là giữa những người sử dụng 

trong mạng.  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ ñồ mạng máy tính 

1.2.  Phân loại mạng máy tính 

1.2.1.  Phân loại theo khoảng cách ñịa lí 

1.2.2.  Phân loại theo kiến trúc của mạng 
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1.2.3.  Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch 

1.2.4.  Phân loại theo hệ ñiều hành mạng 

1.3.  Mô hình OSI và bộ giao thức TCP/IP 

1.3.1.  Mô hình OSI 

Mô hình OSI phân chia chức năng của một giao thức ra thành 

một chuỗi các tầng cấp. Mỗi một tầng cấp có một ñặc tính là nó chỉ 

sử dụng chức năng của tầng dưới nó, ñồng thời chỉ cho phép tầng 

trên sử dụng các chức năng của mình 

1.3.2.  Bộ giao thức TCP/IP 

Bộ giao thức TCP/IP ñược phát triển từ quá trình nguyên cứu 

của cơ quan DARPA thuộc Bộ quốc phòng Hoa kì. Ngày nay, nó là 

một chuẩn phổ biến cho các hoạt ñộng truyền thông liên mạng và 

ñóng vai trò là giao thức vận chuyển dữ liệu trên Internet. Đa số các 

hệ ñiều hành mạng hiện nay ñều hổ trợ bộ giao thức này. 

1.4.  Giới thi ệu về mạng không dây 

Wireless LAN (Wireless Local Area Network) là mạng nội 

bộ, kết nối các máy tính với nhau thông qua sóng vô tuyến (radio 

wares). Tận dụng những lợi thế sẵn có của hệ thống mạng nội bộ có 

dây, wireless LAN giúp người dùng di ñộng với các thiết bị như 

laptop, thiết bị cầm tay PDA… dể dàng truy cập tài nguyên trong 

mạng nội bộ và Internet mà không cần ñến dây cáp mạng. 

1.5.  Tiêu chuẩn mạng không dây hiện nay 

1.6.  Các chuẩn mạng không dây 
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1.7.  Kỹ thuật truy ền tín hiệu trong mạng không dây 

Kỹ thuật trải phổ nhảy tần (Frequency Hopping Spread 

Spectrum – FHSS).  

Kỹ thuật trải phổ tuần tự trực tiếp (Direct Sequence Spread 

Spectrum – DSSS).  

Kỹ thuật truyền song song các sóng mang có tần số trực giao 

với nhau (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – OFDM).  

1.7.1.  DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum 

1.7.2.  CSMA/CA 

1.7.3.  RTS/CTS 

1.8.  Các mô hình mạng không dây 

1.8.1.  Access Point 

Access point (AP) là những thiết bị ñược sử dụng ñể phát 

sóng wireless, cung cấp cho máy trạm những ñiểm ñể truy cập vào 

mạng. 

AP có thể giao tiếp với các máy trạm không dây, với mạng có 

dây và các AP khác. Về chế ñộ hoạt ñộng, AP có thể ñược cấu hình 

theo: root mode, repeater mode hoặc bridge mode. 

1.8.2.  Mô hình Ad-Hoc 

1.8.3.  Mô hình Infrastructure 

1.9.  Bảo mật trong mạng không dây 
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1.9.1.  Các giải pháp bảo mật 

1.9.1.1.  WEP – Wired Equivalent Privacy 

1.9.1.2.  WPA - Wifi Protected Access 

1.9.1.3.  WPA2 – Wifi Protected Access 2 

1.9.1.4.  Chứng thực người dùng 

1.9.2.  Nhu cầu bảo mật 

1.9.3.  DMZ không dây 

1.10.  Đánh giá mạng không dây 

1.10.1.  Ưu ñiểm 

Sự tiện lợi: Mạng không dây cũng như hệ thống mạng thông 

thường. Nó cho phép người dùng truy xuất tài nguyên mạng ở bất kỳ 

nơi ñâu trong khu vực ñược triển khai (nhà hay văn phòng). Với sự 

gia tăng số người sử dụng máy tính xách tay (laptop), ñó là một ñiều 

rất thuận lợi. 

Khả năng di ñộng: với sự phát triển của các mạng không dây 

công cộng, người dùng có thể truy cập Internet ở bất cứ ñâu. Chẳng 

hạn ở các quán Cafe, người dùng có thể truy cập Internet không dây 

miễn phí. 

Hiệu quả: người dùng có thể duy trì kết nối mạng khi họ ñi từ 

nơi này ñến nơi khác. 

Triển khai: việc thiết lập hệ thống mạng không dây ban ñầu 

chỉ cần ít nhất 1 access point. Với mạng dùng cáp, phải tốn thêm chi 
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phí và có thể gặp khó khăn trong việc triển khai hệ thống cáp ở 

nhiều nơi trong tòa nhà. 

Khả năng mở rộng: mạng không dây có thể ñáp ứng tức thì 

khi gia tăng số lượng người dùng. Với hệ thống mạng dùng cáp cần 

phải gắn thêm cáp.  

1.10.2.  Nhược ñiểm  

Bảo mật: môi trường kết nối không dây là không khí nên khả 

năng bị tấn công của người dùng là rất cao. 

Phạm vi: một mạng chuẩn 802.11g với các thiết bị chuẩn chỉ 

có thể hoạt ñộng tốt trong phạm vi vài chục mét. Nó phù hợp trong 1 

căn nhà, nhưng với một tòa nhà lớn thì không ñáp ứng ñược nhu 

cầu. Để ñáp ứng cần phải mua thêm Repeater hay access point, dẫn 

ñến chi phí gia tăng. 

Độ tin cậy: vì sử dụng sóng vô tuyến ñể truyền thông nên việc 

bị nhiễu, tín hiệu bị giảm do tác ñộng của các thiết bị khác (lò vi 

sóng,….) là không tránh khỏi. Làm giảm ñáng kể hiệu quả hoạt 

ñộng của mạng. 

Tốc ñộ: tốc ñộ của mạng không dây (1- 125 Mbps) rất chậm 

so với mạng sử dụng cáp (100Mbps ñến hàng Gbps).  
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CHƯƠNG 2 -  CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẠNG 

CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 

Để giúp cho việc mô phỏng ñược tốt hơn, trong chương này 

tôi trình bày các khái niệm chung nhất cũng như các thành phần của 

mạng cảm biến, các yếu tố tác ñộng tới cấu trúc mạng, những ứng 

dụng rộng rãi của mạng cảm biến trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. 

Ngoài ra, chương này còn trình bày ba loại giao thức ñịnh tuyến 

chính hay ñược dùng trong mạng cảm biến, ñó là ñịnh tuyến trung 

tâm dữ liệu, ñịnh tuyến phân cấp và ñịnh tuyến dựa vào vị trí. 

2.1.  Giới thi ệu về mạng cảm biến không dây 

2.1.1.  Giới thiệu 

Trong những năm gần ñây, rất nhiều mạng cảm biến không 

dây ñã và ñang ñược phát triển và triển khai cho nhiều ứng dụng 

khác nhau như: theo dõi sự thay ñổi của môi trường, khí hậu, giám 

sát các mặt trận quân sự, phát hiện và do thám việc tấn công bằng 

hạt nhân, sinh học và hoá học, chuẩn ñoán sự hỏng hóc của máy 

móc, thiết bị, theo dõi và giám sát các bác sỹ, bệnh nhân … 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Ví dụ về mạng cảm biến 
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2.1.2.  Tổng quan về kỹ thuật mạng cảm biến không dây 

2.1.3.  Các thành phần cơ bản cho mạng cảm biến 

2.1.4.  Đặc ñiểm của mạng cảm biến không dây 

Có khả năng tự tổ chức, yêu cầu ít hoặc không có sự can thiệp 

của con người. 

Truyền thông không tin cậy, quảng bá trong phạm vi hẹp và 

ñịnh tuyến multihop. 

Triển khai dày ñặc và khả năng kết hợp giữa các nút cảm 

biến. 

Cấu hình mạng thay ñổi thường xuyên phụ thuộc vào fading 

và hư hỏng ở các nút. 

Các giới hạn về mặt năng lượng, công suất phát, bộ nhớ và 

công suất tính toán. 

2.2.  Cấu trúc mạng cảm biến không dây 

2.2.1.  Các yếu tố tác ñộng ñến cấu trúc mạng cảm biến 

không dây 

- Số lượng các nút cảm biến trong mạng cảm biến có thể 

lớn gấp nhiều lần số lượng nút trong mạng ad hoc. 

- Các nút cảm biến dễ bị lỗi. 

- Cấu trúc mạng cảm biến thay ñổi khá thường xuyên. 
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- Các nút cảm biến chủ yếu sử dụng truyền thông kiểu 

quảng bá, trong khi hầu hết các mạng ad hoc ñều dựa trên 

việc truyền ñiểm-ñiểm. 

- Các nút cảm biến bị giới hạn về năng lượng, khả năng 

tính toán và bộ nhớ 

Do vậy, cấu trúc mạng mới sẽ: 

- Kết hợp vấn ñề năng lượng và khả năng ñịnh tuyến. 

- Tích hợp dữ liệu và giao thức mạng. 

- Truyền năng lượng hiệu quả qua các phương tiện không 

dây. 

2.2.2.  Đặc ñiểm của cấu trúc mạng cảm biến 

2.2.3.  Cấu trúc của 1 nút mạng cảm biến 

Để xây dựng mạng cảm biến, trước tiên phải chế tạo và triển 

khai các nút cấu thành mạng, nút cảm biến. Mỗi nút cảm biến ñược 

cấu thành bởi 4 thành phần cơ bản: bộ cảm nhận (a sensing unit), bộ 

xử lý (a processing unit), bộ thu phát (a transceiver unit) và bộ 

nguồn (a power unit). Ngoài ra có thể thêm những thành phần khác 

tùy từng ứng dụng như hệ thống ñịnh vị (location finding system), 

bộ phát nguồn (power generator) và bộ phận di ñộng (mobilizer). 

2.2.4.  Cấu trúc của toàn mạng cảm biến không dây 

2.2.4.1.  Cấu trúc chung của mạng cảm biến không dây 

2.2.4.2.  Hai cấu trúc ñặc trưng của mạng cảm biến 
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2.3.  Ứng dụng của mạng cảm biến không dây 

2.3.1.  Ứng dụng trong môi trường 

2.3.2.  Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 

2.3.3.  Ứng dụng trong gia ñình 

2.3.4.  Ứng dụng trong công nghiệp 

2.3.5.  Ứng dụng trong nông nghiệp 

2.3.6.  Ứng dụng trong quân ñội 

2.4.  Những hạn chế trong việc phát triển mạng WSN 

- Năng lượng hạn chế 

- Dải thông giới hạn 

- Phần cứng giới hạn 

- Kết nối mạng không ổn ñịnh 

- Sự kết hợp chặt chẽ giữa sensor và môi trường tự nhiên 

2.5.  Định tuyến trong mạng cảm biến 

2.5.1.  Những thách thức trong vấn ñề ñịnh tuyến  

Tính ñộng của mạng: mạng cảm biến ñược cấu tạo bởi ba 

phần chính: các nút cảm biến, sink và các sự kiện cần giám sát. Hầu 

hết các nút cảm biến ñược giả thiết là cố ñịnh. Tuy nhiên trong một 

số ứng dụng, cả nút gốc và các nút cảm biến có thể di chuyển . Khi 

ñó các bản tin chọn ñường từ hoặc tới các nút di chuyển sẽ gặp phải 
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nhiều vấn ñề hơn như ñường liên lạc, cấu hình mạng, năng lượng, 

ñộ rộng băng...  

Sự phân bố các nút: sự triển khai cấu hình của các nút cảm 

biến cũng cần ñược lưu ý. Việc phân bố này phụ thuộc vào ứng 

dụng, có thể ñược xác ñịnh trước hoặc tự phân bố. Nếu ñược xác 

ñịnh trước, các nút ñược ñặt bằng tay và dữ liệu ñược ñịnh tuyến 

thông qua các ñường ñã ñịnh. Mặc dầu vậy, trong những hệ thống tự 

tổ chức, các nút cảm biến ñược phân bố ngẫu nhiên, tạo ra một cấu 

trúc theo kiểu ad hoc.  

Khả năng của các nút: trong mạng cảm biến, nhiều chức 

năng khác nhau có thể kết hợp với các nút cảm biến. Các nghiên cứu 

trước ñây ñều giả thiết các nút là ñồng nhất, nghĩa là có khả năng 

như nhau trong việc tính toán, truyền tin và có công suất như nhau.   

Năng lượng: trong khi tạo thành cơ sở mạng, quá trình xây 

dựng các ñường bị ảnh hưởng mạnh bởi năng lượng.  

Tập trung/hợp nhất dữ liệu: vì các nút cảm biến có thể 

truyền một lượng ñáng kể dữ liệu thừa, ñể giảm số lần truyền, các 

gói tương tự nhau từ nhiều nút khác nhau phải ñược tập trung lại.  

Phương pháp báo cáo số liệu: tùy thuộc vào từng ứng dụng 

của mạng mà việc báo cáo số liệu trong WSN có thể ñược chia 

thành báo cáo theo thời gian, theo sự kiện, theo yêu cầu hoặc lai 

ghép các phương pháp này.  

2.5.2.  Định tuyến trung tâm dữ liệu 

2.5.2.1.  Flooding và gossiping 
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2.5.2.2.  SPIN 

2.5.2.3.  Directed Diffusion (truyền tin trực tiếp) 

2.5.3.  Định tuyến phân cấp 

2.5.3.1.  LEACH 

2.5.3.2.  LEACH – C (LEACH Centralized) 

2.5.3.3.  LEACH – F: Fixed Cluster, Rotating Cluster 

Head  

2.5.3.4.  PEGASIS và PEGASIS phân cấp 

2.5.4.  Định tuyến dựa trên vị trí 

2.5.4.1.  GAF (Geographic adaptive fidelity) 

2.5.4.2.  GEAR (Geographic and Energy-Aware Routing) 
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CHƯƠNG 3 -  ỨNG DỤNG MẠNG KHÔNG DÂY ĐỂ ĐO 

LƯỜNG CẢM BIẾN 

Chương này sẽ giới thiệu công cụ ñể mô phỏng mạng cảm 

biến, dùng Card hocdelam USB 9001 ñể thu nhập dữ liệu từ cảm 

biến nhiệt ñộ, cảm biến áp suất và cảm biến biến trở qua mạng 

không dây theo chuẩn TCP/IP. 

3.1.  Mô tả ứng dụng 

3.1.1.  Giới thiệu 

Mạng cảm biến có thể cho phép chúng ta giám sát từ xa ñược 

những khu vực ñịa lý mà con người khó có thể can thiệp trực tiếp 

ñược. Những mạng này về thực chất là mạng thu thập dữ liệu ở 

những khu vực, nơi mà dữ liệu có sự tương quan khá cao, ñòi hỏi 

người dùng cuối phải hiểu ñược mô tả của môi trường mà nút cảm 

biến ñược. Ngoài ra, mạng này yêu cầu phải dễ triển khai, mạng 

phải sống ñược trong thời gian dài và truyền dữ liệu với ñộ trễ 

(latency) thấp. Đây là mô hình khác với những mạng không dây 

truyền thống yêu cầu kết nối ñiểm ñiểm (point-to-point), không  có 

tương quan dữ liệu và thường dựa vào cơ sở hạ tầng có sẵn, cố ñịnh. 

Như vậy vấn ñề ñược ñặt ra làm sao mô phỏng một hệ thống mạng 

ñể nhận biết sự thay ñổi về môi trường bên ngoài. 

3.1.2.  Mục ñích 

Dùng phần mềm LabVIEW ñể thực hiện ño và quan sát tín 

hiệu của các cảm biến (nhiệt ñộ, áp suất, biến trở). Tín hiệu thu về từ 
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các cảm biến sẽ ñược phân tích, ñánh giá về sự thay ñổi môi trường 

xung quanh nó. 

3.1.3.  Mô hình ứng dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Mô hình ứng dụng mạng không dây 

Hệ thống bao gồm: cảm biến nhiệt ñộ, cảm biến áp suất, cảm 

biến biến trở, Card hocdelam USB 9001 và phần mềm mô phỏng 

labVIEW ñể thu thập tín hiệu từ các cảm biến. 

Hệ thống tại phòng A có vai trò thu thập tín hiệu từ các thiết 

bị cảm biến. Cảm biến nhiệt ñộ, cảm biến áp suất và cảm biến biến 

trở ñược nối vào cồng ADC của Card hodelam USB 9001, sử dụng 

phần mềm labVIEW ñể lập trình thu thập tín hiệu từ các cảm biến 

trên thông qua Card hocdelam USB 9001, sau ñó tín hiệu ñược 

truyền ñến phòng B theo chuẩn TCP/IP thông qua mạng không dây. 
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Hệ thống tại phòng B có vai trò hiển thị và giám sát kết quả 

thu ñược từ các cảm biến.   

3.2.  Xây dựng hệ thống 

3.2.1.  Phần mềm labView 

3.2.2.  Card hocdelam USB 9001 

3.2.3.  Cảm biến nhiệt ñộ LM35 

3.2.4.  Cảm biến áp suất  

3.2.5.  Cảm biến biến trở 

3.2.6.  Giao tiếp TCP/IP với labVIEW 

3.3.  Kết quả mô phỏng mạng không dây ñể ño lường cảm biến 

3.3.1.  Phần cứng 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Phần cứng ñể mô phỏng thu thập tín hiệu từ cảm 

biến 
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Phần cứng chế tạo ra bao gồm 1 cảm biến nhiệt ñộ, 1 cảm 

biến áp suất và 1 cảm biến biến trở, các cảm biến kết nối với nhau 

thông qua Card hocdelam USB 9001 và ñược giao tiếp với máy tính 

thông qua cổng USB. 

3.3.2.  Lập trình thu thập nhiệt ñộ, áp xuất, biến trở qua 

LabVIEW 

3.3.3.  Lập trình Server ñể thu thập tín hiệu 

3.3.4.  Lập trình Client ñể nhận và xử lý tín hiệu 

3.3.5.  Giao diện của chương trình 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.16. Giao diện của chương trình 
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3.3.6.  Kết quả chương trình  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.17. Kết quả chạy chương trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.18. Kết quả khi môi trường thay ñổi 
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Hình 3.19. Biểu ñồ về sự thay ñổi nhiệt ñộ, áp suất, biết trở 

Biểu ñồ trên thể hiện về sự thay ñổi nhiệt ñộ, áp suất, biến trở 

tại khu vực mà ta quan sát trong khoảng thời gian 102-202 giây. 
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KẾT LUẬN 

Khi một công nghệ mới ra ñời luôn có những ý kiến ñánh giá 

khác nhau về công nghệ ñó và mạng cảm biến không dây cũng vậy. 

Với những tính năng ưu việt và khả năng ứng dụng to lớn, mạng 

cảm biến không dây ñã nhanh chóng giành ñược sự quan tâm của 

các nhà nghiên cứu và các giáo sư trên toàn thế giới. Để mang lại lợi 

ích tối ưu cho người sử dụng thì tốt nhất là tận dụng các ñiểm mạnh 

riêng biệt của mạng cảm biến, ñó là các sensor giá thành thấp, tiêu 

thụ ít năng lượng và có thể thực hiện ña chức năng. Những sensor 

này có kích cỡ nhỏ, thực hiện chức năng thu phát dữ liệu và giao 

tiếp với nhau chủ yếu thông qua kênh vô tuyến. Dựa trên cơ sở ñó 

người ta thiết kế ra mạng cảm biến nhằm phát hiện ra những sự kiện 

hoặc hiện tượng, thu thập và truyền dữ liệu cảm biến ñược ñến 

người dùng cuối. Tuy nhiên, ñối với mạng cảm biến không dây vẫn 

còn rất nhiều vấn ñề cần hoàn thiện ñặc biệt là vấn ñề năng lượng và 

duy trì nguồn năng lượng cho các nút cảm biến. 

Về mặt lý thuyết: trong quá trình thực hiện ñề tài, tôi ñã 

nghiên cứu ñược những nét khái quát nhất về mạng cảm biến, các 

giao thức ñịnh tuyến thường ñược dùng trong mạng cảm biến; nêu ra 

ñầy ñủ các ứng dụng về mạng cảm biến.  

Về mặt ứng dụng: xây dựng thành công hệ thống thu thập tín 

hiệu từ môi trường bên ngoài thông qua các cảm biến, giúp người 

dùng có thể quan sát ñược khu vực xung quanh các cảm biến, dựa 

vào các tín hiệu thu thập ñược ñể phân tích, ñánh giá và ñưa ra các 

giải pháp phù hợp tại nơi mà ta thu thập tín hiệu. 
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Mặc dù hết sức cố gắng nhưng ñề tài còn một số hạn chế: ñề 

tài chỉ dừng lại ở chỗ thu thập tín hiệu từ các cảm biến, chưa phân 

tích, ñánh giá về tín hiệu thu ñược; chưa ñưa ra ñược các giải pháp 

tốt nhất ñể tiết kiệm năng lượng cho các nút cảm biến, qua ñó kéo 

dài thời gian sống của mạng. 

Trong tương lai tôi tiếp tục nghiên cứu các giao thức ñịnh 

tuyến trong mạng cảm biến, ñể tiết kiệm năng lượng cho các nút 

cảm biến, ñưa ra chất lượng truyền giữa các cảm biến ñược tốt hơn 

và kéo dài thời gian sống của các cảm biến. 


