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Tóm tắt: 
 

Việc phân cụm cho mạng vô tuyến quanh cơ thể (WBAN) kết hợp với các phương pháp điều 
khiển truy cập đã được nghiên cứu để nần cao thông lượng của hệ thống. Tuy nhiên, việc truyền 
một gói tin từ cảm biến thành viên tới cụm trưởng (CH), rồi truyền từ CH tới bộ điều phối đều 
ảnh hưởng đến toàn bộ cảm biến trong cụm, làm các cảm biến chịu ảnh hưởng 2 lần bởi việc 
truyền một gói tin từ cảm biến thành viên tới bộ điều phối. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề 
xuất phương pháp chia tầng cho hệ thống WBAN phân cụm để tránh ảnh hưởng 2 lần bởi việc 
truyền một gói tin, vì thế có thể tăng thông lượng của hệ thống. Chúng tôi xét mô hình chia tầng 
trong điều kiện có lỗi bít, vì thế các công thức tính lỗi bít được đưa vào để phân tích thông lượng 
của hệ thống. Thông lượng của các phương pháp điều khiển được so sánh khi các tham số hệ 
thống thay đổi và thông lượng của phương pháp chia tầng đề xuất cao hơn nhiều so với phương 
pháp phân cụm 
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Abstract: 
 

In order to improve throughput of wirelessbody area networks (WBAN), the cluster-based 
topology was studied. However, the transmission of a packet from a sensor to the cluster header 
(CH) and from CH to coordinator affects all sensors in the cluster; therefore all sensors are 
affected twice by transmission of a packet from a sensor to the coordinator. In thi  research, we 
propose hierarchical clustering for WBAN to avoid being affected twice by transmission of a 
packet, thereby improving the throughput of the system. We consider the hierarchical clustering 
with bit error rate (BER), and then the equation of BER is added to analyze the throughput. 
Finally, the throughput of all access control methods is compared when every parameter 
changes. The result shows that the throughput of proposed scheme is much higher than that of 
cluster-based WBAN system.         
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