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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay cùng với sự phát triển rất mạnh mẽ của khoa học kỹ 
thuật nói chung và ngành Điện tử Viễn thông nói riêng, mạng cảm 
biến không dây ra đời là một trong những thành tựu cao của Khoa 
học Công nghệ. Một trong các lĩnh vực của mạng cảm biến không 
dây là sự kết hợp của việc cảm biến, tính toán và truyền thông vào 
trong các thiết bị nhỏ gọn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con 
người cũng như phục vụ ngày một tốt hơn cho lợi ích 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 để theo dõi theo 
thời gian thực, cũng có thể để giám sát điều kiện môi trường, theo 
dõi cấu trúc hoặc tình trạng thiết bị… 
 Trước xu thế phát triển nhanh chóng của mạng cảm biến 
không dây, căn cứ vào tình hình thực tế của nước ta đang cần các hệ 
thống giám sát các thông số trong môi trường để phục vụ cho nhiều 
nghành, nhiều lĩnh vực, Luận văn đã chọn hướng nghiên cứu là 
”Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mạng không dây vào giám sát sự 
thay đổi của môi trường“. 

2.  Mục đích nghiên cứu 

- Tìm hiểu về mạng máy tính, công nghệ mạng không dây. 
- Nghiên cứu công nghệ mạng cảm biến 
- Xây dựng mô hình ứng dụng mạng cảm biến không dây. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Nghiên cứu các ứng dụng trên nền tảng mạng cảm biến. 
- Đề tài nghiên cứu môi trường truyền dữ liệu của các node 

trong một phạm vi nhỏ, trong một lĩnh vực cụ thể. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm giám sát sự thay 
đổi môi trường. Tiến hành theo các bước sau: 

o Thu thập dữ liệu 

o  Phân tích các tài liệu và thông tin liên quan 

o Mô phỏng và xây dựng ứng dụng 

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

Nghiên cứu và ứng dụng mô phỏng mạng cảm biến dựa trên 
yêu cầu thực tế. 

Đưa ra được các ứng dụng liên quan đến việc bảo vệ các công 
trình trọng yếu, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, năng lượng, 
an toàn thực phẩm, .... 

6. Kết cấu của luận văn 

Chương 1  Tổng quan về mạng không dây  

Trình bày khái quát 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 và đánh giá ưu nhược điểm của mạng 
không dây. 
Chương 2  Các kỹ thuật xây dựng mạng cảm biến  
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Trình bày những khái niệm của mạng cảm biến, phân tích các 
đặc điểm của mạng cảm biến không dây ZigBee và các giao thức 
định tuyến chính hay được dùng trong mạng cảm biến.. Ngoài ra 
chương 2 cũng đi vào tìm hiểu khả năng ứng dụng rộng rãi của mạng 
cảm biến trong đời sống. 

Chương 3  Mô hình giao thức của ZigBee/IEEE 802.15.4. 

ZigBee/IEEE802.15.4 là công nghệ mới phát triển. Công nghệ 
này xây dựng và phát triển các tầng ứng dụng và tầng mạng trên nền 
tảng là hai tầng PHY và MAC theo chuẩn IEEE 802.15.4. Trong 
chương này sẽ trình bày gồm các phần: 

- Tầng vật lý ZigBee/ IEEE 802.15.4 
- Tầng điều khiển dữ liệu ZigBee/ IEEE 802.15.4 MAC 
- Tầng mạng của ZigBee/ IEEE 802.15.4 
- Tầng ứng dụng của ZigBee/ IEEE 802.15.4 

Chương 4  Ứng dụng mạng không dây giám sát sự thay đổi của môi 
trường 

Chương này sẽ xây dựng mô hình ứng dụng của đề tài, các 
phần của chương gồm: 

- Mô hình tổng quan Hệ thống. 

- Tính toán và Thiết kế phần cứng. 

- Thiết kế phần mềm cho việc thu thập tín hiệu. 

- Kết quả mô phỏng. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY 

1.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

Nôị dung của chương gồm các phần: 

- Mạng máy tính. 

- Tổng quan về mạng không dây. 

- Đánh giá mạng không dây. 

1.2. MẠNG MÁY TÍNH 

1.2.1.  Mở đầu 

Mạng máy tính là một tập các máy tính và một số thiết bị khác 
được nối với nhau bởi các đường truyền vật lý theo một kiến trúc nào 
đó. Mục đích chính của việc nối mạng máy tính là trao đổi thông tin 
và chia sẻ các thiết bị dùng chung giữa những máy tính trong mạng 
với nhau, mà cụ thể ở đây là giữa những người sử dụng trong mạng.  

Trong hệ thống mạng, ngoài máy tính còn có thiết bị dùng 
chung như máy in, modem và thiết bị hỗ trợ thiết lập mạng như hub, 
modem, repeater, router, …  

1.2.2.  Phân loại mạng máy tính 

- Phân loại theo khoảng cách địa lí 
- Phân loại theo kiến trúc của mạng 
- Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch 
- Phân loại theo hệ điều hành mạng 
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1.3.  TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY 

1.3.1.  Khái niệm 

Mạng không dây là một hệ thống các thiết bị được nhóm lại 
với nhau, có khả năng giao tiếp thông qua sóng vô tuyến thay vì các 
đường truyền dẫn bằng dây. Nói một cách khác mạng không dây là 
mạng sử dụng công nghệ mà cho phép hai hay nhiều thiết bị kết nối 
với nhau bằng cách sử dụng một giao thức chuẩn, nhưng không cần 
kết nối vật lý hay chính xác là không cần sử dụng dây mạng. 

1.3.2.  Phân loại mạng không dây 

Một cách truyền thống để phân loại các công nghệ mạng vô 
tuyến là dựa vào vùng phủ sóng của một trạm phát sóng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Phân loại mạng vô tuyến 

1.3.3.  Kỹ thuật truyền tín hiệu trong mạng không dây 

- Kỹ thuật trải phổ tuần tự trực tiếp  
- CSMA/CA 
- RTS/CTS 
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1.3.4.  Các mô hình mạng không dây 

- Access Point 
- Mô hình Ad-Hoc 
- Mô hình Infrastructure 
1.3.5.  Bảo mật trong mạng không dây 

1.4.  ĐÁNH GIÁ MẠNG KHÔNG DÂY 

1.4.1.  Ưu điểm 

- Cho phép người dùng truy xuất tài nguyên mạng ở bất kỳ nơi 
đâu trong khu vực được triển khai (nhà hay văn phòng).  

Với sự phát triển của mạng không dây công cộng, người dùng 
có thể truy cập Internet ở bất cứ đâu. 

Người dùng có thể duy trì kết nối mạng khi họ đi từ nơi này 
đến nơi khác. 

Việc thiết lập hệ thống mạng đơn giản, dễ lắp đặt và mở rộng. 

1.4.2.  Nhược điểm  

Môi trường kết nối không dây là không khí nên khả năng bị 
tấn công của người dùng là rất cao. 

Một mạng chuẩn 802.11g với các thiết bị chuẩn chỉ có thể hoạt 
động tốt trong phạm vi vài chục mét. Để đáp ứng yêu cầu cần phải 
mua thêm Repeater hay access point, dẫn đến chi phí gia tăng. 

Vì sử dụng sóng vô tuyến để truyền thông nên dễ bị nhiễu. 

Tốc độ của mạng không dây (1- 125 Mbps) chậm so với mạng 
sử dụng cáp (100Mbps đến hàng Gbps). 
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1.5.  KẾT LUẬN  

Mạng không dây là một khái niệm rộng, chương này đã trình 
bày một cách khái quát về hệ thống mạng không dây. Với những ưu 
điểm về mặt công nghệ khả năng đa truy cập tốt hơn mạng hữu 
tuyến, thi công lắp đặt nhanh, thích hợp với địa hình không bằng 
phẳng đồi núi nơi mạng hữu tuyến rất khó triển khai, lắp đặt, vận 
hành, cùng với sự đơn giản và tiện lợi trong việc kết nối, tính ổn định 
và không ngừng cải tiến về kỹ thuật đã giúp cho mạng không dây có 
mặt hầu hết trong các ứng dụng hiện đại, trở thành xu hướng kết nối 
tất yếu của tương lai. Vì vậy mà luận văn đã chọn nghiên cứu theo 
hướng công nghệ mạng không dây. 
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CHƯƠNG 2 

CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẠNG CẢM BIẾN 
KHÔNG DÂY 

2.1.  GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

Chương này trình bày những khái niệm của mạng cảm biến, 
phân tích các đặc điểm của mạng cảm biến không dây ZigBee và các 
giao thức định tuyến chính hay được dùng trong mạng cảm biến.. 
Ngoài ra chương 2 cũng phân tích những ứng dụng của mạng cảm 
biến trong hiện tại và phát triển trong tương lai. 

2.2.  MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 

2.2.1.  Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, rất nhiều mạng cảm biến không 
dây đã được phát triển và được triển khai trong nhiều ứng dụng như: 
theo dõi sự thay đổi của môi trường, khí hậu, giám sát các mặt trận 
quân sự, chuẩn đoán sự hỏng hóc của máy móc thiết bị, theo dõi và 
giám sát các bác sỹ, bệnh nhân, theo dõi và điều khiển giao thông, 
các phương tiện xe cộ... 

Hơn nữa với sự tiến bộ công nghệ gần đây và hội tụ của hệ 
thống các công nghệ như kỹ thuật vi điện tử...đã tạo ra những mạch 
cảm biến có kích thước nhỏ, đa chức năng, giá thành thấp, công suất 
tiêu thụ thấp, làm tăng khả năng ứng dụng rộng rãi của mạng cảm 
biến không dây.  

Vậy, mạng cảm biến không dây là mạng bao gồm nhiều nút 
cảm biến nhỏ có giá thành thấp, tiêu thụ năng lượng ít, giao tiếp 
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thông qua các kết nối không dây, có nhiệm vụ cảm nhận, đo đạc, tính 
toán nhằm mục đích thu thập, tập trung dữ liệu để đưa ra các quyết 
định toàn cục về môi trường tự nhiên. 

2.2.2.  Các thành phần cơ bản cho mạng cảm biến 

2.2.3.  Đặc điểm của mạng cảm biến không dây 

2.3.  KHÁI QUÁT VỀ ZIGBEE/  IEEE 802.15.4 

2.3.1.  Khái niệm 

2.3.2.  Đặc điểm  

2.3.3.  Thành phần của mạng LR-WPAN 

2.3.4.  Kiến trúc liên kết mạng 

- Cấu trúc liên kết mạng hình sao  
- Cấu trúc liên kết mạng mắt lưới  
- Cấu trúc liên kết mạng hình cây (cluster-tree) 
2.3.5.  Công nghệ Miwi 

- Giới thiệu  
- Các đặc trưng  
- Ứng dụng của Miwi 

2.4.  ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN 

2.4.1.  Những thách thức trong vấn đề định tuyến 

2.4.2.  Định tuyến trung tâm dữ liệu 

- Flooding và gossiping 
- SPIN 
- Truyền tin trực tiếp  
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2.4.3.  Định tuyến phân cấp 

- LEACH 
- LEACH – C (LEACH Centralized) 
- LEACH – F: Fixed Cluster, Rotating Cluster Head 
- PEGASIS và PEGASIS phân cấp 
2.4.4.  Định tuyến dựa vào vị trí 

- GAF 
- Ví dụ về lưới ảo trong GAF 
- GEAR  

2.5.  NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG 
WSN 

Xác định rõ những hạn chế của mạng cảm biến và các vấn đề 
kỹ thuật sẽ gặp phải khi triển khai giúp ta tận dụng triệt để những 
thuận lợi cũng như tiện ích từ những ứng dụng vô cùng to lớn của 
mạng cảm biến trong cuộc sống. Những hạn chế của mạng cảm biến: 

- Năng lượng hạn chế.  

- Dải thông giới hạn. 

- Phần cứng giới hạn.  

- Kết nối mạng không ổn định 

2.6.  ỨNG DỤNG CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 

2.6.1.  Ứng dụng trong môi trường 

2.6.2.  Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe 

2.6.3.  Ứng dụng trong gia đình 
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2.6.4.  Ứng dụng trong công nghiệp 

2.6.5.  Ứng dụng trong nông nghiệp 

2.5.6.  Ứng dụng trong quân đội 

2.7. KẾT LUẬN 

Chương 2 trình bày về các kỹ thuật xây dựng mạng cảm biến 
gồm: 

- Phân tích các đặc điểm nổi bật của mạng cảm biến là cơ sở 
để đánh giá các ưu điểm của mạng cảm biến so với các hệ thống 
mạng không dây khác. Giúp cho mạng cảm biến phù hợp trong các 
ứng dụng như: giám sát môi trường, chăm sóc sức khỏe, ứng dụng 
trong Gia đình, trong Công nghiệp, trong Nông nghiệp và trong 
Quân đội. 

- Trình bày 3 phương pháp định tuyến cơ bản trong mạng cảm 
biến, mỗi phương pháp phù hợp với từng mô hình mạng và từng ứng 
dụng khác nhau. Phụ thuộc vào sự phức tạp của số nút trong mạng, 
yêu cầu về mức năng lượng sử dụng, tính ổn định của hệ thống và 
chức năng của từng nút mạng. Việc xây dựng ứng dụng giám sát sự 
thay đổi của môi trường với số nút là cố định, các nút cảm biến chỉ 
truyền các thông số của môi trường về nút trung tâm để xử lý, không 
nhận các yêu cầu điều khiển xử lý, hệ thống mạng cần tính ổn định 
và chính xác nên luận văn đã chọn xây dựng mạng cảm biến theo 
phương thức định tuyến PEGASIS, phù hợp với xây dựng ứng dụng 
thực tế. 
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CHƯƠNG 3 

MÔ HÌNH GIAO THỨC CỦA ZIGBEE/IEEE 802.15.4. 

3.1.  GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

Chương này sẽ trình bày mô hình giao thức ZigBee gồm các 
phần: 

- Tầng vật lý ZigBee/ IEEE 802.15.4 
- Tầng điều khiển dữ liệu ZigBee/ IEEE 802.15.4 MAC 
- Tầng mạng của ZigBee/ IEEE 802.15.4 
- Tầng ứng dụng của ZigBee/ IEEE 802.15.4 

3.2.  TẦNG VẬT LÝ  

Tầng vật lý (PHY) gồm 2 hai dịch vụ:  
- Dịch vụ dữ liệu PHY: Điều khiển việc thu và phát của khối 

dữ liệu PPDU thông qua kênh sóng vô tuyến vật lý. 
- Dịch vụ quản lý tầng vật lý (PLME): Có giao diện quản lý 

gắn liền với tầng vật lý. 
3.2.1.  Mô hình  điều chế tín hiệu của tầng vật lý. 

- Sơ đồ điều chế 
- Bộ chuyển bit thành ký tự  

 - Bộ chuyển ký tự thành chip 

- Bộ điều chế O-QPSK  
3.2.2.  Các thông số kỹ thuật trong tầng vật lý  

- Chỉ số mức năng lượng. 
- Chỉ số chất lượng đường truyền . 
- Chỉ số đánh giá kênh truyền . 
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3.2.3.  Định dạng khung tin PPDU. 

Mỗi khung tin PPDU bao gồm các trường thông tin. 

• SHR (Synchronization header) : đồng bộ thiết bị thu và chốt 
chuỗi bit. 

• PHR (PHY header): chứa thông tin độ dài khung. 
• PHY payload: chứa khung tin của tầng MAC. 

3.3.  TẦNG ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU 

Nhiệm vụ của tầng MAC là quản lý việc phát thông tin báo 
hiệu beacon, định dạng khung tin để truyền đi trong mạng, điều 
khiển truy nhập kênh, quản lý khe thời gian GTS, điều khiển kết nối 
và giải phóng kết nối, phát khung Ack. 

3.3.1.  Cấu trúc siêu khung. 

- Khung CAP 
- Khung CFP 
- Khoảng cách giữa hai khung (IFS) 
3.3.2.  Thuật toán tránh xung đột đa truy cập sử dụng cảm 

biến sóng mang CSMA-CA. 

CSMA-CA, phương pháp tránh xung đột đa truy cập nhờ vào 
cảm biến sóng. Thực chất đây là phương pháp truy cập mạng dùng 
cho chuẩn mạng không dây IEEE 802.15.4. Các thiết bị trong 
mạng sẽ liên tục lắng nghe tín hiệu thông báo trước khi truyền. Đa 
truy cập chỉ ra rằng nhiều thiết bị có thể cùng kết nối và chia sẻ tài 
nguyên của một mạng . 

3.3.3.  Các mô hình truyền dữ liệu. 

3.3.4.  Phát thông tin báo hiệu beacon 
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3.3.5.  Định dạng khung tin MAC. 

3.4.   TẦNG MẠNG CỦA ZIGBEE 

3.4.1.  Dịch vụ mạng 

3.4.2.  Dịch vụ bảo mật 

3.5.   TẦNG ỨNG DỤNG CỦA ZIGBEE/IEEE 802.15.4 

Lớp ứng dụng của ZigBee/IEEE802.15.4 tương ứng với các 
tầng phiên, trình diễn và ứng dụng trong mô hình OSI 7 tầng. 

Chức năng của tầng Application là thực hiện các chức năng 
do nhà sản xuất qui định để bổ sung thêm vào các chức năng do 
ZigBee qui định. 

3.6.  KẾT LUẬN  

Chương 3 đã giải quyết được bài toán mô hình giao thức 
ZigBee, nghiên cứu cấu trúc chức năng các lớp của mô hình giao 
thức ZigBee, các phương pháp số hóa, điều chế, phương pháp truy 
cập kênh và các thuật toán tối ưu, để đảm bảo khả năng xử lý tính 
toán đơn giản hiệu quả, sử dụng năng lượng hợp lý. Với những ưu 
điểm riêng, mô hình ZigBee sẽ phù hợp với một hệ thống mạng 
phân bố nhỏ, phức tạp, tiêu tốn ít năng lượng và không yêu cầu về 
tốc độ đường truyền cao, nó sẽ mở ra hướng phát triển mới cho 
công nghệ mạng trong tương lai. Nghiên cứu về mô hình giao thức 
ZigBee là cơ sở lý thuyết để có thể đi vào chương tiếp theo của luận 
văn “thiết kế hệ thống giám sát môi trường sử dụng mạng cảm 
biến”. 
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CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG MẠNG KHÔNG DÂY GIÁM SÁT SỰ THAY ĐỔI 
MÔI TRƯỜNG 

4.1.  GIỚI THIỆU CHƯƠNG 

 Chương này sẽ thiết kế mô hình giám sát sự thay đổi của môi 
trường như nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, dựa trên công nghệ mạng 
không dây.  

4.2. MÔ HÌNH TỔNG QUAN HỆ THỐNG 

4.2.1.  Giới thiệu mô hình 

 
Hình 4.1 Sơ đồ tổng quát 

 Xây dựng ứng dụng mô hình mạng cảm biến Giám sát môi 
trường gồm thiết kế mạch thu thập dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ, cảm 
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biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, tín hiệu truyền đến nút mạch trung 
tâm qua mạng không dây theo giao thức ZigBee và có thể giám sát 
qua mạng internet.  

4.2.2.  Sơ đồ khối chi tiết mạch 
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Hình 4.2 Sơ đồ mạch phát 
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Hình 4.3 Sơ đồ mạch thu 

4.3.  TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 

4.3.1.  Mạch điều khiển trung tâm 

 Hình 4.4 Mạch điều khiển trung tâm 
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4.3.2.  Mạch cảm biến nhiệt độ 

4.3.3.  Mạch cảm biến độ ẩm 

4.3.4.  Mạch Cảm biến ánh sáng 

4.3.5.  Mạch thu phát sử dụng Công nghệ ZigBee 

4.4.  THIẾT KẾ PHẦN MỀM CHO VIỆC THU THẬP TÍN HIỆU 

Phần mềm của luận văn gồm phần mềm CCS cho chíp vi điều 
khiển Pic 18f4620 và phần mềm Labview cho giao diện điều khiển 
trên máy tính. Ngoài sự đồng bộ thống nhất giữa phần mềm với phần 
cứng thì giữa các phần mềm cũng phải được xây dựng tương thích 
với nhau. Sự đồng bộ bắt tay giữa các phần mềm là rất quan trọng để 
có thể truyền và nhận tín hiệu cho nhau. 

4.4.1.  Chương trình phần mềm trên Vi điều khiển Pic 

- Sơ đồ thuật toán mạch phát. 
- Sơ đồ thuật toán mạch thu. 
- Chương trình con nhận dữ liệu từ  module MRF24J40MB. 
4.4.2.  Chương trình phần mềm trên máy tính 

- Phần mềm Labview. 
- Giao tiếp TCP/IP trên Labview. 
- Sơ đồ thuật toán và chương trình labview: gồm sơ đồ thuật 

toán trên máy server và client. 
4.2.3.  Giao diện của chương trình 

Sau khi tiến hành phân tích và lập trình mô phỏng bằng phần 
mềm Labview ta có giao diện của chương trình như sau: 
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Hình 4.6 Kết quả chạy chương trình trên server 

  

Hình 4.5 Giao diện của chương trình 

Chương trình bao gồm các hộp texbox để hiển thị kết quả thu 
được từ các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm, cường độ sáng và tọa độ 
x,y. Vẽ giản đồ thời gian của các tín hiệu thu nhận được và tất cả tín 
hiệu thu nhận được đều lưu trữ ra file. 

4.5.  KẾT QUẢ MÔ PHỎNG  

Sau khi thiết kế xong tiến hành đo đạc và quan sát các thông 
số thu được từ các cảm biến ta được kết quả như sau. 
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Hình 4.7 Kết quả chạy chương trình trên client 

Các tín hiệu thu thập từ các cảm biến sẽ được hiển thị đồng 
thời trên cả 2 máy server và client, trong hình trên là tín hiệu ta thu 
nhận được từ môi trường: nhiệt độ 30,70C, độ ẩm 77%, cường độ 
sáng 192 lux. 

Để biết kết quả sự thay đổi môi trường xung quanh ta tác động 
vào các cảm biến thì kết quả thu được như sau. 

Hình 4.8 Kết quả khi môi trường thay đổi trên máy server 
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Hình 4.9 Kết quả khi môi trường thay đổi trên máy client 

Kết quả ta thu được là nhiệt độ tăng nhẹ, cường độ sáng giảm 
và độ ẩm thì tăng lên. 

Đánh giá và nhận xét 

Tiến hành đo đạc ở trạng thái bình thường của môi trường các 
thông số ta thu nhận được là gần với thực tế sau khi đã kiểm nghiệm 
bằng đo đạc. 

Khi tác động vào các cảm biến để thay đổi các thông số, thì 
các giá trị thu được hoàn toàn phù hợp. Việc đặt các cảm biến quá 
gần nhau và che chắn không tốt mạch điều khiển nên khi ta tác động 
thay đổi các thông số cảm biến thì xảy ra hiện tượng tín hiệu thu 
được bị nhiễu, ở trạng thái bình thường mạch hoạt động rất ổn định. 
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4.6.  KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Đây là chương quan trọng nhất của đề tài. Dựa trên những tính 
toán thiết kế phần cứng và xây dựng chương trình phần mềm cho Pic 
và Labview, Luận văn đã xây dựng hoàn chỉnh một mô hình ứng 
dụng thực tế “Giám sát các tác động của môi trường dựa vào hệ 
thống mạng không dây”. Những kết quả mô phỏng khi thay đổi các 
thông số nhiệt độ, độ ẩm và cường độ sáng là tương đối chính xác, 
giúp người giám sát quan sát được sự thay đổi của môi trường từ xa 
từ đó có những phân tích, đánh giá, điều tiết và làm chủ được môi 
trường xung quanh.  
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KẾT LUẬN 

Khi một công nghệ mới ra đời luôn có những ý kiến đánh giá 
khác nhau về công nghệ đó 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 đã nhanh chóng giành được 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 điểm mạnh riêng 
biệt của mạng cảm biến, đó là các sensor giá thành thấp, tiêu thụ ít 
năng lượng và có thể thực hiện đa 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 đó 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 đến được người dùng 
cuối. Tuy nhiên, đối với mạng cảm biến không dây vẫn còn rất nhiều 
vấn đề cần hoàn thiện đặc biệt là vấn đề năng lượng và duy trì nguồn 
năng lượng cho các nút cảm biến. 

Về mặt lý thuyết: Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã 
nghiên cứu được những nét khái quát nhất về mạng cảm biến, các 
giao thức định tuyến thường được dùng trong mạng cảm biến, nghiên 
cứu về mô hình mạng cảm biến ZigBee.  

Về mặt ứng dụng: Xây dựng thành công hệ thống thu thập tín 
hiệu từ môi trường bên ngoài thông qua các cảm biến sử dụng mô 
hình mạng ZigBee, mạng hoạt động ổn định các thông số thu thập 
trên các cảm biến là tương đối chính xác, khoảng cách truyền giữa 2 
nút cảm biến khoảng 70m. Hệ thống giúp người dùng có thể quan sát 
được khu vực xung quanh các cảm biến qua mạng internet, trên cơ sở 
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tín hiệu thu thập được giúp người dùng phân tích, đánh giá và đưa ra 
các giải pháp phù hợp tại nơi cần thu thập . 

Mặc dù hết sức cố gắng nhưng vẫn còn một số hạn chế, luận 
văn chỉ dừng lại ở chỗ thu thập tín hiệu từ các cảm biến, chưa phân 
tích, đánh giá về tín hiệu thu được, hệ thống chỉ gồm 2 nút cảm biến 
nên chưa phát huy hết tác dụng của mạng cảm biến, chưa đưa ra 
được các giải pháp tốt nhất để tiết kiệm năng lượng cho các nút cảm 
biến, qua đó kéo dài thời gian sống của mạng. 

Trong tương lai, sẽ phát triển luận văn theo hướng hệ thống 
mạng cảm biến, tiếp tục nghiên cứu các giao thức định tuyến trong 
mạng cảm biến, kiểm tra chất lượng kênh truyền và xử lý lỗi trên 
đường truyền. Đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các nút 
cảm biến, giảm giá thành sản phẩm để có thể ứng dụng vào thực tế. 

 


