
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

LÊ THỊ OANH 

 
 

 

GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ  

BẢO QUẢN TRONG KHO HÀNG SỬ DỤNG  

TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY 

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử 

 Mã số: 60.52.02.03 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2016 



 

Công trình đƣợc hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 
 

  Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN CƢỜNG 

 

 

 

  Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN VĂN TUẤN 

 

 

 

  Phản biện 2: PGS.TS. PHẠM NGỌC NAM 

 

 

 

 

Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp 

thạc sĩ  Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng  06 

năm 2016. 

 

 

 

 

 

  * Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

   Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 



 1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong 1 kho hàng rộng lớn thì làm sao chúng ta có thể giám 

sát đƣợc nhiệt độ, độ ẩm, khói... tại mọi vị trí trong đó và điều khiển 

các thiết bị trong kho hàng nhằm đƣa ra biện pháp xử lý kịp thời, 

chống cháy kho làm tổn thất tài sản. Hiện nay có nhiều chuẩn không 

dây (wireless) để truyền dữ liệu với tốc độ cao giữa các thiết bị với 

nhau nhƣ BlueTooth hay Wifi.... Nhƣng đối với những mạng quản lý 

các cảm biến (sensor) trong các ứng dụng điều khiển - tự động hóa 

Wifi hay BlueTooth lại không thể đáp ứng đƣợc. Chúng có nhiều 

khuyết điểm nhƣ sử dụng băng thông rộng làm tiêu hao nhiều điện 

năng không cần thiết, sử dụng các nguồn điện trực tiếp, ít sử dụng 

pin, phạm vi kết nối nhỏ hẹp, yêu cầu về các thiết bị phần cứng cao, 

chi phí lớn. Nên chuẩn Zigbee/MiWi ra đời. Đối tƣợng mà MiWi 

hƣớng đến là mạng điều khiển dành cho nhà thông minh 

(SmartHome), tự động hóa (Home Automation, Building 

Automation), trong các hoạt động theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông 

tin trong lĩnh vực y tế (Health Care), quản lý năng lƣợng sao cho 

hiệu quả hơn (Smart Energy) …Và khi đƣợc sử dụng trong các hệ 

thống này, MiWi đƣợc phát huy hết tất cả những điểm mạnh của nó 

nhƣ độ trễ truyền tin thấp, tiêu hao ít năng lƣợng, giá thành thấp, ít 

lỗi, mô hình mạng linh động và thời gian sử dụng pin dài (1 cặp pin 

AA có thể hoạt động trong vòng 2 năm). 

Trƣớc xu thế phát triển nhanh chóng của mạng cảm biến 

không dây, căn cứ vào tình hình thực tế của nƣớc ta đang cần các hệ 

thống giám sát các thông số trong môi trƣờng để phục vụ cho nhiều 

nghành, nhiều  lĩnh vực, Luận văn đã chọn hƣớng nghiên cứu là 

“GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ BẢO QUẢN 



 2 

TRONG KHO HÀNG SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG 

DÂY” 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng mô hình mạng giám sát và điều khiển các thiết bị 

trong kho hàng gồm 5 Node mạng kết nối không dây với nhau nhằm 

theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, khói tại các vị trí khác nhau và điều khiển 

các thiết bị trong kho hàng nhằm để đƣa ra biện pháp xử lý kịp thời 

khi có sự cố. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu về ứng dụng của giao thức MiWi 

+ Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu về giao thức MiWi 

- Tìm hiểu vi điều khiển PIC 18F4620, module thu phát RF 

MRF24J40MA, IC cảm biến nhiệt độ DS18S20, cảm biến độ ẩm 

SHT, ZENA Wireless Adapter 

- Thiết kế xây dựng một hệ thống các node mạng phục vụ cho 

hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị trong kho hàng. 

- Xây dựng phần mềm điều khiển và giám sát hệ thống 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phƣơng pháp nghiên cứu xuyên suốt của luận văn là kết hợp 

nghiên cứu lý thuyết, tính toán với thi công để so sánh và đánh giá các kết 

quả đạt đƣợc. 

5. Bố cục đề tài 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY 

CHƢƠNG 2. GIAO THỨC KHÔNG DÂY MIWI CỦA 

MICROCHIP 

CHƢƠNG 3. THIẾT KẾ MẠNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU 

KHIỂN CÁC THIẾT BỊ BẢO QUẢN TRONG KHO HÀNG 



 3 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY 

 

1.1. GIỚI THIỆU CHƢƠNG 

Hiện nay, mạng không dây có ứng dụng rộng rãi trong cuộc 

sống. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu về mạng không dây để hiểu 

rõ các đặc tính và nguyên lý làm việc, từ đó xây dựng các ứng dụng 

trên nền tảng mạng không dây là thiết thực và cần thiết, trong 

chƣơng này sẽ cung cấp những khái niệm tổng quan về mạng không 

dây, phân tích các kỹ thuật truyền tín hiệu trong mạng không dây, 

các mô hình mạng không dây thƣờng đƣợc sử dụng trong thực tế và 

đánh giá những ƣu nhƣợc điểm của mạng không dây so với mạng có 

dây. 

1.2. TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY 

 1.2.1. Khái niệm 

 1.2.2. Phân loại mạng không dây 

 

Hình 1.1. Phân loại mạng vô tuyến 

1.3. ĐÁNH GIÁ MẠNG KHÔNG DÂY 

1.3.1. Ƣu điểm 

1.3.2. Nhƣợc điểm 
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1.4. CHUẨN 802.15.4 

1.5. CHUẨN ZIGBEE VÀ MIWI 

Bảng 1.3. Bảng so sánh chuẩn Zigbee và MiWi 

 MiWi Zigbee 

Dung lƣợng bộ 

nhớ cần thiết 

Coordinator < 16K 

Router <16K 

End Device 2 - 8 K 

Coordinator 64 – 96 

K 

Router 64 – 96 K 

End Device 48 - 64 K 

Dung lƣợng mạng 
1024 node 

4hops 

65,536 node 

Infinitos hops 

       Chi phí 
Dùng transceiver của 

Microchip 

Chi phí bảo trì hằng 

năm certification 

3,500 hoặc 9,500 

USD 

Xác nhận FCC FCC 

 

1.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 

Truyền thông không dây ngày càng có vai trò quan trọng 

trong các ứng dụng công nghiệp hiện nay. Trong số đó, tính linh 

động, khả năng mở rộng, tiện lợi và khả năng hoạt động ổn định là 

những ƣu điểm khiến MiWi trở nên vƣợt trội so với các giao thức 

truyền thông phổ biến khác, đặc biệt đối với một hệ thống giám sát 

và điều khiển trong công nghiệp. Với những hệ thống đòi hỏi thời 

gian thực, ngoài Zigbee chuẩn mạng không dây MiWi của Microchip 

đƣợc xem nhƣ phiên bản thƣơng mại rút gọn của Zigbee sẽ phù hợp 

cho chức năng giám sát. Còn ở những hệ thống chấp nhận đƣợc độ 

trễ nhỏ và chi phí thấp, MiWi trở nên hữu dụng cả ở tầng giám sát và 

tầng điều khiển. 
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CHƢƠNG 2 

 GIAO THỨC KHÔNG DÂY MIWI CỦA MICROCHIP 
 

2.1. GIỚI THIỆU CHƢƠNG 

Môi trƣờng phát triển MiWi là giải pháp không dây để phát 

triển các ứng dụng đƣợc cung cấp bởi Microchip. Đây là một trong 

các lựa chọn thay thế đầy hứa hẹn cho ZigBee, giao thức không dây 

phổ biến nhất và phổ biến rộng rãi cho các nhà phát triển ứng dụng. 

Để giảm thiểu những nhƣợc điểm của ZigBee, MiWi nhằm mục đích 

là nhẹ nhàng, đơn giản, chi phí thấp, tốc độ dữ liệu thấp, và mức tiêu 

thụ điện năng thấp. Vì vậy, giao thức MiWi dễ sử dụng thay thế cho 

truyền thông không dây đơn giản. Đây là phƣơng pháp đặc biệt để 

làm cho các ứng dụng nhỏ hơn cần kích thƣớc mạng tƣơng đối nhỏ, 

với vài bƣớc nhảy. MiWi có 2 giao diện để quản lý nó. Một là giao 

diện MiMAC mà giao tiếp với vi mạch thu phát RF và hai là giao 

diện MiApp tƣơng tác với lớp ứng dụng. 

2.2. TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC MIWI 

 Dựa trên các lớp MAC và PHY của các đặc điểm kỹ thuật 

IEEE 802.15.4. 

 Dành cho phát triển mạng lƣới đơn giản trong dải tần 2,4 

GHz và subGHz ISM. 

 Khả năng có tối đa là 1024 các nodes trên mạng. 

 Mỗi bộ điều phối chỉ có thể có 127 node con, với có tối đa 8 

bộ điều phối trong một mạng. 

 Các gói tin có thể đƣợc truyền tối đa là bốn chặng trong 

mạng và hai chặng  lớn nhất từ PAN bộ điều phối 
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 Tìm, hình thành và tham gia vào một mạng, cũng nhƣ tìm 

kiếm các node trên mạng và định tuyến tới chúng. 

 Hỗ trợ tất cả các vi mạch thu phát RF của Microchip trên dải 

tần số khác nhau 

 Linh động giữa các họ vi điều khiển của Microchip  

2.2.1. Các ứng dụng, lĩnh vực điển hình sử dụng giao thức 

MiWi 

2.2.2. Loại thiết bị 

2.2.3. Cấu hình mạng sử dụng giao thức MiWi 

Có 3 loại thiết bị đƣợc định nghĩa trong giao thức MiWi, loại 

thiết bị quan trọng nhất trong mạng là PAN coordinator. PAN 

coordinator là loại thiết bị mà nó khởi đầu 1 mạng, chọn kênh và 

PAN ID của mạng. Tất cả thiết bị khác tham gia trong mạng PAN 

phải nghe theo sự hƣớng dẫn của PAN coordinator. 

a. Cấu hình mạng hình sao 

 

Hình 2.2. Cấu hình mạng hình sao 

b. Cấu hình mạng cụm cây 

 

                        Hình 2.3. Cấu hình mạng hình cây 
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c. Cấu trúc mạng lưới 

 

Hình 2.4. Cấu hình mạng hình lưới 

d. Mạng đa truy cập 

2.2.4. Cấp địa chỉ 

 Giao thức MiWi sử dụng địa chỉ ngắn 16 bit để định tuyến 

và thay đổi thông tin node. Dải bit địa chỉ đƣợc thể hiện ở hình 2.5 

 

Hình 2.5. Dải bit địa chỉ ngắn giao thức MiWi 

2.2.5. Bản tin trong giao thức MiWi 

Khi một mạng đƣợc hình thành, việc quan tâm là làm sao để 

gởi các gói tin thông qua mạng. Bất kỳ thiết bị nào trong mạng sẽ sử 

dụng short address của nó để truyền tin thông qua mạng. Địa chỉ này 

sẽ giúp các thiết bị khác trong mạng xác định vị trí của node cần 

truyền tin và làm thế nào để định tuyến đến thiết bị đó.  

a. Định dạng gói tin  

b. Định tuyến 

c. Bản tin quảng bá Broadcast 

d. Bản báo cáo trong giao thức MiWi 

2.2.6. Ngăn xếp bản tin và dịch vụ 

a. Tìm các Nodes trong mạng bằng địa chỉ EUI 

b. Mở 1 Socket vào thiết bị 
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2.2.7. Những xem xét dành cho ngƣời sử dụng 

a. Chọn mạng để tham gia như thế nào 

b. Khôi phục lỗi 

c. Thay đổi EUIs để bảo vệ chống lại Node di chuyển 

d. Network Islands 

e. Bảo mật 

Có trƣờng hợp cần thiết truyền các từ khóa.Ví dụ : trong một 

số ứng dụng, thiết bị có thể kết nối mạng mà không cần từ khóa cấu 

hình trƣớc và nhận đƣợc từ khóa 1 lần trong mạng. Một ví dụ khác, 

một mạng cập nhật từ khóa của chúng một cách định kỳ. Ngƣời cùng 

đƣợc khuyến khích thực hiện một số hình thức của thủ tục xử lý 

chính trong lớp ứng dụng với một loại Report Type và Report ID. 

Một phƣơng thức làm việc đó là truyền từ khóa bảo mật và chuỗi từ 

khóa chỉ số lần một node tham gia mạng, lƣu trữ các từ khóa và 

chuỗi số đếm trong Ram. Cách tiếp cận này chỉ đáp ứng các yêu cầu 

tối thiểu của một mạng đƣợc bảo vệ, kể từ đó từ khóa bảo mật sẽ 

đƣợc truyền mỗi khi 1 node tham gia mạng. 

Một phƣơng pháp làm việc đó là chuyển giao chìa khóa bảo 

mật và số thứ tự quan trọng mỗi khi một node tham gia vào mạng, và 

lƣu trữ các phím và số thứ tự quan trọng trong bộ nhớ RAM. Cách 

tiếp cận này chỉ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của một mạng đƣợc 

bảo đảm, kể từ khi khóa bảo mật đƣợc truyền mỗi lần một node tham 

gia vào mạng. Một cách tiếp cận khác là thiết lập các từ khóa mặc 

định cho mỗi thiết bị và sử dụng các từ khóa mặc định đó để đảm 

bảo các phím đƣợc chuyển giáo. Cách tiếp cận này cần sự bảo vệ tối 

thiểu cho các từ khóa. Một cách tiếp cận thứ ba là thêm một chức 

năng mới để lƣu trữ dữ liệu tới NVM khi đang hoạt động. Với cách 

này, từ khóa bảo mật và từ khóa chuỗi số đếm chỉ cần truyền một lần 

khi thiết bị khởi tạo để chuẩn bị tham gia mạng. Sau khi thu đƣợc, 
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thông tin bảo mật đƣợc lƣu trong bộ nhớ chƣơng trình và không 

đƣợc truyền lại nếu thiết bì di chuyển và tham gia lại mạng. 

2.3. IEEE 802.15.4 PHY 

PHY cung cấp hai dịch vụ: dịch vụ dữ liệu PHY và dịch vụ 

quản lý PHY giao tiếp với thực thể quản lý lớp vật lý (PLME). Các 

dịch vụ dữ liệu PHY cho phép việc truyền và nhận của đơn vị dữ liệu 

giao thức PHY (PPDU) thông qua kênh vô tuyến vật lý. Đặc trƣng 

của  PHY là kích hoạt và vô hiệu hóa bộ thu phát vô tuyến, phát hiện 

năng lƣợng (ED), đánh giá chất lƣợng đƣờng truyền (LQI), lựa chọn 

kênh, đánh giá kênh rỗi (CCA) và truyền cũng nhƣ nhận đƣợc các 

gói dữ liệu qua môi trƣờng vật lý. Chuẩn IEEE 802.15.4 định nghĩa 

ba dải tần số khác nhau theo khuyến nghị  của Châu Âu, Nhật Bản, 

Mỹ. Tiêu chuẩn cung cấp hai tùy chọn PHY dựa trên dải tần số.  

Bảng 2.4. Dải tần số và tốc độ dữ liệu 

 

2.4. IEEE 802.15.4 MAC 

Tầng điều khiển môi trƣờng truy cập MAC (media access 

control) cung cấp 2 dịch vụ là dịch vụ dữ liệu MAC và quản lý 

MAC, nó có giao diện với điểm truy cập dịch vụ của thực thể quản lý 

tầng MAC (MLMESAP). Dịch vụ dữ liệu MAC có nhiệm vụ quản lý 

việc thu phát của khối MPDU (giao thức dữ liệu MAC) thông qua 

dịch vụ dữ liệu PHY. 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. 

2.4.1. Cấu trúc siêu khung 
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a. Khung CAP 

b. Khung CFP 

c. Khoảng cách giữa hai khung (IFS) 

2.4.2. Thuật toán tránh xung đột đa truy cập sử dụng 

cảm biến sóng mang CSMA-CA 

2.4.3. Các mô hình truyền dữ liệu 

2.4.4. Phát thông tin báo hiệu beacon 

             2.4.5. Định dạng khung tin MAC 

Bảng 2.6. Định dạng khung MAC 

 

2.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 

    Chƣơng này đã tổng quan về giao thức MiWi, nghiên cứu cấu trúc 

chức năng các lớp của mô hình giao thức MiWi, mô hình điều chế, 

các thông số kỹ thuật của IEEE 802.15.4  PHY và tìm hiểu cấu trúc 

siêu khung, thuật toán tránh xung đột đa truy cập sử dụng cảm biến 

sóng mang CSMA-CA của tầng điều khiển dữ liệu 802.15.4 MAC và 

các thuật toán tối ƣu, để đảm bảo khả năng xử lý tính toán đơn giản 

hiệu quả, chi phí thấp, tốc độ dữ liệu thấp và mức tiêu thụ điện năng 

thấp. Với những ƣu điểm riêng, mô hình MiWi sẽ phù hợp với một 

hệ thống mạng phân bố nhỏ, phức tạp, tiêu tốn ít năng lƣợng và 

không yêu cầu về tốc độ đƣờng truyền cao, nó sẽ mở ra hƣớng phát 

triển mới cho công nghệ mạng trong tƣơng lai. Nghiên cứu về mô 

hình giao thức MiWi là cơ sở lý thuyết để có thể đi vào chƣơng tiếp 

theo của luận văn “Thiết kế mạng giám sát và điều khiển các thiết bị 

trong kho hàng sử dụng truyền thông không dây” 
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CHƢƠNG 3 

THIẾT KẾ MẠNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT 

BỊ TRONG KHO HÀNG SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG  

KHÔNG DÂY 
 
 

3.1. GIỚI THIỆU CHƢƠNG 

 Hiện nay, việc thiết kế các ứng dụng sử dụng truyền thông 

không dây hay mạng không dây tƣơng đối giống nhau. Từ các thiết 

bị dân dụng đến các ứng dụng trong công nghiệp, các thiết bị trong 

mạng phải giao tiếp đƣợc với các thiết bị khác mà không sử dụng kết 

nối có dây. Thách thức đặt ra cho các nhà phát triển là phải chọn 

đúng giao thức của mạng không dây và kiểm soát đƣợc chi phí hiệu 

quả. Với ứng dụng đặt ra nhƣ đề tài nghiên cứu này, ngƣời nghiên 

cứu chọn giao thức Microchip MiWi Wireless Network. 

Yêu cầu cụ thể của hệ thống giả định: 

 - Thiết kế hệ thống giám sát cho một kho hàng rộng 2000 

m
2
. 

 - Vị trí các cảm biến cách nhau 20m, bao gồm các cảm biến 

nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến khói. 

 - Hệ thống có thể điều khiển thiết bị thông gió, quạt…và 

cảnh báo chuông. 

 - Hệ thống đƣợc giám sát từ máy tính. 

Với việc chọn giao thức Microchip MiWi Wireless Network, 

ngƣời nghiên cứu đƣa ra thiết kế hệ thống, thiết kế hardware và phần 

mềm để giải quyết các yêu cầu đòi hỏi để hệ thống có thể hoạt động 

ổn định hiệu quả và chi phí phù hợp với ứng dụng. 

3.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

3.2.1. Mô hình mạng hình sao 

3.2.2. Mô hình mạng hình cây 
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3.3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG CHO CÁC NODE MẠNG 

3.3.1. Bộ truyền thông (transceiver) IEEE Std.802.15.4 

 

Hình 3.3. Mô hình node mạng dùng MRF24J40 

a. Tổ chức bộ nhớ 

 

Hình 3.5. Tổ chức bộ nhớ MRF24J40 

b. Khởi tạo cho bộ thu phát RF 

c. Chọn kênh 

MRF24J40 là có khả năng lựa chọn một trong 16 kênh tần số 

trong băng tần 2,4 GHz. Kênh mong muốn đƣợc lựa chọn bằng cách 

cấu hình các bit CHANNEL trong thanh ghi RFCON0 (0x200 

<7:04>).   

d. Chỉ số đánh giá kênh truyền (CCA) 
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Chỉ số CCA đánh giá kênh truyền bận hay rỗi. MRF24J40 hỗ 

trợ 3 chế độ CCA 

• Năng lƣợng vƣợt ngƣỡng 

• Cảm biến sóng mang 

• Cảm biến sóng mang kết hợp với năng lƣợng vựơt ngƣỡng 

e. Chỉ số độ mạng tín hiệu nhận (RSSI) /Phát hiện năng 

lượng (ED). 

f. Nhận tin 

g. Bộ lọc định dạng khung 

h. Ngắt nhận. 

k. Truyền tin 

l.  Acknowledgment 

m. Giám sát pin 

MRF24J40 cung cấp tính năng giám sát pin để giám sát điện 

áp cung cấp hệ thống. Mức điện áp ngƣỡng (BATTH) có thể đƣợc 

thiết lập và điện áp cung cấp hệ thống có thể đƣợc giám sát bởi chỉ 

tiêu Low Battery (BATIND) để xác định nếu điện áp là trên hoặc 

dƣới ngƣỡng.  

n. Chế độ ngủ 

MRF24J40 có thể đi vào chế độ Sleep tiêu thụ rất ít năng 

lƣợng. Trong thời gian Sleep, bộ giao động chính 20 MHz đƣợc tắt, 

vô hiệu hóa RF, mạch baseband và MAC. Dữ liệu đƣợc giữ lại trong 

các thanh ghi điều khiển và FIFO và MRF24J40 có thể truy cập 

thông qua cổng SPI. Có hai chế độ ngủ: 

• Timed Sleep Mode 

• Immediate Sleep and Wake Mode 

o. Bảo mật 

3.3.2. Các module Tranceiver sử dụng chip MRF24J40 
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Hinh 3.17. Sơ đồ khối của các module RF  

 

 Hình 3.18. Sơ đồ PIN layout của các module 

Các module sử dụng chip MRF24J40 đƣợc thiết kế tích hợp 

sẵn anten phát và truyền sóng. Điều này làm cho ngƣời thiết kế dễ 

dàng tích hợp sản phẩm và giảm thời gian phát triển sản phẩm để đƣa 

vào thị trƣờng. Các module này đều đã đƣợc phê chuẩn của các tổ 

chức: FCC (USA), IC (Canada) và ETSI (châu Âu), nên có thể sử 

dụng mà không cần phải cấp phép lại trên thiết bị. 

Khoảng cách truyền sóng tốt đƣợc ƣớc tính nhƣ bảng 3.3 
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                       Bảng 3.3. Khoảng cách truyền sóng  

Module Khoảng cách 

MRF24J40MA 400 feet 

MRF24J40MB/MD 4000 feet 

MRF24J40MC/ME 4000 feet 

            3.3.3. Thiết kế phần cứng chi tiết 

a. Sơ đồ khối một node mạng  

Microcontroller

PIC18F4620

Module RF

MRF24J40MA/MD/ME

Sensor

Nhiệt độ/độ ẩm/khói

Giao tiếp máy tính

RelayPower Suply

LCD

 

Hình 3.19. Sơ đồ khối module một node 

Với dòng vi điều khiển này, node mạng có thể đóng vai trò 

là: 

-  End device : đọc các thông số từ cảm biến, hiển thị lên 

LCD và giao tiếp với PAN qua module RF. 

- PAN Coordinator: trung gian truyền thông từ End device 

đến PAN. 

- PAN: Bộ thu phát trung tâm và giao tiếp máy tính. 

b. Sơ đồ mạch chi tiết 

Một số hình ảnh layout PCB và hình thực tế của module 
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Hình 3.21. Layout PCB 

 

 

Hình 3.22. Hình ảnh th c tế của một node mạng 

 3.3.4. Thiết kế phần mềm 

 a. Thiết kế lập trình firmware cho module  

Chƣơng trình đƣợc xây dựng theo mô hình dƣới đây: 
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Câ
Protocol

́u hình

Application User Application

Miwi Protocol

MAC

Câ
RF Transceiver 

́u hình
Giao tiê RF Transceiverśp 

 

Hình 3.23. Sơ đồ khối c c lớp chương t ình 

Để chƣơng trình hoạt động theo các lớp và đáp ứng thời gian 

thực, chƣơng trình đƣợc tổ chức theo kiểu task riêng biệt nhƣ sơ đồ 

dƣới đây: 

 

Hình 3.24. Tổ chức chương t ình 

 Trong đó: 

- Khối số (1): chứa các hàm và biến giao tiếp LCD. 

- Khối số (2): khai báo dòng vi điều khiển sử dụng, khai báo 

thông tin kết nối của board mạch (kết nối từ vi điều khiển đến các 

module ngoại vi). 

- Khối (3): cấu hình module RF transceiver, các thông số 

biến, thanh ghi để điều khiển hoạt động của module. Ngoài ra còn 

chứa các hàm truyền và nhận dữ liệu, điều khiển hoạt động ngắt nhận 

và truyền gói tin dạng thô. 
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- Khối (4): Lớp MAC của giao thức. 

- Khối (5): Cấu hình giao thức và các hàm chính của giao 

thức MiWi. 

- Khối (6): Chƣơng trình chính, các hàm giao tiếp với cảm 

biến, quản lý kết nối truyền dữ liệu giữa các node và PAN. 

Lớp MAC đƣợc chia ra làm 3 phần, có liên quan đến nhau và 

nhiệm vụ riêng rẽ. Cả 3 phần đƣợc định nghĩa phù hợp với các RF 

transceiver của Microchip đã hỗ trợ sẵn phần cứng lớp MAC. 

- Khung lệnh MAC: Định nghĩa gói dữ liệu truyền ra không 

gian và đƣợc tổ chức giống nhƣ thông số kỹ thuật đƣợc đƣa ra của 

Microchip. 

- Module MAC Security: Với tất cả các giao tiếp không dây, 

các message đều đƣợc truyền qua không gian mở. Nên việc truy cập 

các thông tin này dễ hơn so với cách giao tiếp có dây. Vì vậy, vấn đề 

bảo mật dữ liệu đƣợc xem xét một cách nghiêm túc trong rất nhiều 

ứng dụng. Module Mac Security định nghĩa các mã hóa giá thành 

thấp tuy nhiên vẫn đảm bảo tính bảo mật và đƣợc chia thành 3 loại 

sau:  

 Security Engine IP Issues 

 Low-Cost Security 

 Enhanced Security Strength 

 - Giao diện lập trình MAC: Đƣợc thực hiện nhƣ dạng driver 

kết nối từ các module RF transceiver đến giao thức. 

 Trong giao thức, tất cả các hàm đƣợc gọi đƣợc chia thành 4 

nhiệm vụ cơ bản nhƣ sau: 

 - Cấu hình các tham số 

 - Truyền gói tin. 

 - Nhận gói tín. 

 - Các chức năng đặc biệt. 



 19 

b. Phần mềm trên máy tính 

 Phần mềm trên máy tính đƣợc viết trên nền .Net, hoạt động 

phù hợp với mọi hệ điều hành Window. 

 

Hình 3.32. Giao diện chương t ình chính 

3.4. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

        Luận văn đã thiết kế và thi công thành công phần cứng 

cho việc giám sát các cảm biến đo thông số môi trƣờng và 

điều khiển các thiết bị bảo quản trong kho hàng. Sau đây là 

hình ảnh một số kết quả đạt đƣợc của luận văn: 

 
Hình 3.33. Module điều khiển trung tâm 
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Hình 3.34. Module đọc cảm biến nhiệt độ 

 

 
Hình 3.35. Module đọc cảm biến khói 

 

 
Hình 3.36. Module đọc cảm biến độ ẩm 
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Hình 3.37. Module thiết bị điều khiển đầu ra dung Relay 

 

3.5. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 

Trong quá trình nghiên cứu và các kết quả thực hiện nhƣ 

trên, ngƣời nghiên cứu đƣa ra một số đánh giá cho hệ thống: 

- Chất lƣợng tín hiệu truyền tốt trong khoảng cách nhà sản 

xuất module truyền thông MRF24J40 đƣa ra. 

- Các node cảm biến có thể chạy ở chế độ tiết kiệm năng 

lƣợng với mức tổn hao thấp. 

- Các module RF đƣợc sản xuất có các giấy phép của các 

tổ chức FCC (USA), IC (Canade), ETSI (Europe)  cộng 

với PCB đƣợc thiết kế theo chuẩn công nghiệp nên các 

node có thể hoạt động tốt trong môi trƣờng công nghiệp 

có nhiều máy móc mà không bị nhiễu. 

3.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 

 Chƣơng 3 đã mô tả chi tiết quy trình thiết kế và thi công hệ 

thống giám sát điều khiển thông qua truyền thông không dây sử dụng 

chuẩn IEEE 802.15.4. 

 Luận văn đã thiết kế và thi công thành công phần cứng cho 

việc giám sát các cảm biến đo thông số môi trƣờng và điều khiển. Cụ 

thể hệ thống demo bao gồm: 
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 - Module đọc cảm biến độ ẩm 

 - Module đọc cảm biến nhiệt độ 

 - Module đọc cảm biến khói 

 - Module thiết bị điều khiển đầu ra dùng relay 

 - Module điều khiển trung tâm. 

 - Phần mềm giám sát và điều khiển trung tâm trên máy tính 

 

 

KẾT LUẬN VÀ  HƢỚNG PHÁT TRIỂN  ĐỀ TÀI 

 

            Luận văn đã trình bày đầy đủ từ mô hình lý thuyết đến việc 

thiết kế phần mềm, thi công các module giao tiếp không dây sử dụng 

module MRF24J40 theo tiêu chuẩn IEEE 802.15.4. Các node đƣợc 

thiết kế theo hƣớng có thể sử dụng đƣợc trong môi trƣờng công 

nghiệp.  

Một số hƣớng phát triển đề tài 

 Hiện nay, với xu hƣớng tích hợp giao tiếp internet cho các 

thiết bị thì việc tích hợp một hệ thống giao tiếp không dây kết hợp 

với bộ điều khiển trung tâm có thể giám sát và điều khiển qua 

internet sẽ tạo ra nhiều ứng dụng thực tế. Mô hình chung của hệ 

thống đƣợc miêu tả nhƣ sơ đồ dƣới đây. 
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Mô hình chung hệ thống kết hợp RF và kết nối internet 

 Hệ thống bao gồm bộ điều khiển trung tâm giao tiếp với 

module RF theo giao thức Zigbee/Miwi. Bộ điều khiển này đƣợc kết 

nối lên internet theo chuẩn IOT mới đang đƣợc các nhà phát triển 

đang nghiên cứu (nhƣ giao thức MQTT, XMPP…). Các giá trị cảm 

biến đƣợc truyền lên server và đƣợc cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Các 

giá trị này đƣợc hiển thị trên các thiết bị nhƣ smart phone, máy tính 

hay từ một giao diện Web và dĩ nhiên cũng có thể điều khiển từ các 

thiết bị này. Các hệ thống này có thể ứng dụng trong các ứng dụng 

cụ thể nhƣ sau:  

- Giám sát và điều khiển trong kho bãi. 

- Giám sát trạng thái và điều khiển máy móc trong công 

nghiệp. 

- Ứng dụng trong nông nghiệp chất lƣợng cao. 

- Giám sát, đọc các thông số của mạng điện. 

- Giám sát, điều khiển nhà thông minh. 

Bộ điều 

khiển 

trung 

tâm 

Cảm biến 1 

Cảm biến 2 

Cảm biến 3 

Điều khiển Cảm biến 4 

Server 
INTERNET 

    RF 
        RF 

RF 

Thiết bị hiển thị 

RF 

RF 
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Ví dụ về dõi tình trạng sinh t ưởng của cây trồng 

 

Ví dụ về nhà thông minh 

Nhƣ vậy, việc nghiên cứu phát triển chƣơng trình hệ thống 

giao tiếp không dây là tiền đề cho việc phát triển các hệ thống, ứng 

dụng theo xu hƣớng hiện nay. 


