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Wireless sensor networks (WSNs) offer the promise of environmental or industrial system 

monitoring with minimal infrastructure costs. Potential applications of WSNs may include a safety-

critical system in a factory in which sensor data must be reported to a control station that 

subsequently issues a command to corresponding actuators in a timely fashion. The research 

described in this report aims to support such control-loop systems through a precise network 

dimensioning method. The method specifies the worst-case network topology, traffic and node 

forwarding rates prior to a network deployment and precisely calculates a delay bound for data 

delivery in a control-loop system. Furthermore, the report details a TDMA-based medium access 

control (MAC) protocol designed to ensure that the specifications and design assumptions are not 

violated in a subsequent deployment. The protocol was implemented on TinyOS for the TelosB 

nodes with a CC2420 radio and was evaluated in a testbed. The evaluation results clearly 

demonstrated that data were delivered within the delay bound calculated by the network 

dimensioning method. Hence, the method can precisely determine the maximum data delivery time 

and support the target WSN applications.  
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 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมีศักยภาพในการใช้เฝ้าระวังค่าจากสิ่งแวดล้อมหรือจากระบบ

อุตสาหกรรม โดยค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้เครอืข่ายดงักล่าวมน้ีอยมาก ตวัอย่างของการน าเครอืข่ายไปใชง้าน 

ไดแ้ก่ ระบบเฝ้าระวงัในโรงงานอุตสาหกรรมทีต่้องการความปลอดภยัสูง โดยอุปกรณ์เซน็เซอรใ์นเครอืข่าย

สามารถตรวจพบและรายงานค่าที่ผดิปกตขิองระบบไปยงัสถานีควบคุม ซึ่งสถานีควบคุมจะส่งค าสัง่ไปยงั

อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวขอ้งเพื่อแก้ไขความผดิปกตนิัน้ การส่งขอ้มลูแบบวงควบคุมในเครอืข่ายเซน็เซอรไ์ร้

สายนี้ต้องเกดิขึน้ทนัเวลาที่ก าหนดเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุที่อาจเกดิขึน้ได้กบัโรงงาน งานวจิยันี้มจีุดประสงค์

เพื่อสร้างวิธีการจดัสรรทรพัยากรที่แม่นย าเพื่อรบัประกันระยะเวลาของการส่งข้อมูลแบบวงควบคุมใน

เครอืข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยวธิีการดงักล่าวจะก าหนดรูปแบบของเครอืข่าย ปรมิาณการส่งข้อมูลของ

อุปกรณ์ในเครอืข่าย และค านวณระยะเวลาสูงสุดในการส่งขอ้มูลแบบวงควบคุมในเครอืข่ายก่อนการตดิตัง้

เครอืขา่ย นอกจากนัน้ ในงานวจิยัน้ีมกีารพฒันามาตรฐานการสื่อสารแบบเทคนิคการเขา้ร่วมใชช้่องสญัญาณ

แบบแบ่งเวลาซึ่งช่วยสนับสนุนวธีกีารจดัสรรทรพัยากรเพื่อให้ระยะเวลาสูงสุดทีค่ านวณได้เป็นจรงิหลงัการ

ติดตัง้ เครือข่าย มาตรฐานการสื่อสารดังกล่าวถูกพัฒนาใน อุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดเทลอสบีซึ่งใช้

ระบบปฏบิตักิารไทนี่โอเอสและวทิยุสื่อสารชนิดซซีสีองสีส่องศูนย์ และผลของการสรา้งเครอืข่ายเซน็เซอรไ์ร้

สายในหอ้งปฏบิตักิารแสดงใหเ้หน็ว่าระยะเวลาในการส่งขอ้มลูแบบวงควบคุมภายในเครอืข่ายมคี่าน้อยกว่า

ระยะเวลาสูงสุดที่ค านวณจากวิธกีารจดัสรรทรพัยากร ดงันัน้วธิกีารดงักล่าวจงึเป็นวธิีจดัสรรทรพัยากรที่

แม่นย า และมาตรฐานการสื่อสารที่พฒันาขึ้นมาท าให้ข้อมูลมาถึงทนัเวลาที่ค านวณไว้แล้ว งานวจิยันี้จงึ

สามารถสนบัสนุนการน าเครอืขา่ยเซน็เซอรไ์รส้ายไปใชใ้นระบบเฝ้าระวงัทีต่อ้งการความปลอดภยัสงูได้ 

 

ค าหลกั : จ านวน 3-5 ค า 

การจดัสรรทรพัยากรเครอืข่าย, การควบคุมประสทิธภิาพการท างาน, คุณภาพการใหบ้รกิาร, การสื่อสาร

ขอ้มลูในเวลาวกิฤต, เครอืขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย 
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