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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 safetycritical 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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เครือ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ไ ร้ส ายมีศ ัก ยภาพในการใช้ เ ฝ้ าระวัง ค่ า จากสิ่ง แวดล้ อ มหรือ จากระบบ
อุตสาหกรรม โดยค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ เครือข่ายดังกล่าวมีน้อยมาก ตัวอย่างของการนาเครือข่ายไปใช้งาน
ได้แก่ ระบบเฝ้ าระวังในโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ ้องการความปลอดภัยสูง โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในเครือข่าย
สามารถตรวจพบและรายงานค่าที่ผดิ ปกติของระบบไปยังสถานี ควบคุม ซึ่งสถานีควบคุมจะส่งคาสังไปยั
่ ง
อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขความผิดปกตินัน้ การส่งข้อมูลแบบวงควบคุมในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สายนี้ต้องเกิดขึน้ ทันเวลาที่กาหนดเพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุ ท่อี าจเกิดขึน้ ได้กบั โรงงาน งานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์
เพื่อ สร้างวิธ ีก ารจัดสรรทรัพ ยากรที่แม่นย าเพื่อ รับประกันระยะเวลาของการส่ งข้อ มูล แบบวงควบคุ มใน
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยวิธ ีการดังกล่าวจะกาหนดรูปแบบของเครือข่าย ปริมาณการส่งข้อ มูล ของ
อุปกรณ์ในเครือข่าย และคานวณระยะเวลาสูงสุดในการส่งข้อมูลแบบวงควบคุมในเครือข่ายก่อนการติดตัง้
เครือข่าย นอกจากนัน้ ในงานวิจยั นี้มกี ารพัฒนามาตรฐานการสื่อสารแบบเทคนิคการเข้าร่วมใช้ช่องสัญญาณ
แบบแบ่งเวลาซึ่งช่วยสนับสนุ นวีธกี ารจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ระยะเวลาสูงสุดทีค่ านวณได้เป็ นจริง หลังการ
ติ ด ตัง้ เครือ ข่ า ย มาตรฐานการสื่ อ สารดัง กล่ า วถู ก พัฒ นาใน อุ ป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ ช นิ ด เทลอสบี ซ่ึง ใช้
ระบบปฏิบตั กิ ารไทนี่โอเอสและวิทยุส่อื สารชนิดซีซสี องสีส่ องศูนย์ และผลของการสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สายในห้องปฏิบตั กิ ารแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาในการส่งข้อมูลแบบวงควบคุมภายในเครือข่ายมีค่าน้อยกว่า
ระยะเวลาสูงสุดที่คานวณจากวิธกี ารจัดสรรทรัพยากร ดังนัน้ วิธกี ารดังกล่าวจึงเป็ นวิธ ีจดั สรรทรัพยากรที่
แม่นยา และมาตรฐานการสื่อสารที่พฒ
ั นาขึ้นมาทาให้ข้อ มูลมาถึงทัน เวลาที่คานวณไว้แล้ว งานวิจยั นี้จงึ
สามารถสนับสนุนการนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายไปใช้ในระบบเฝ้ าระวังทีต่ อ้ งการความปลอดภัยสูงได้
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