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گره حسگر با  ياديتعداد ز يم دارايسيحسگر ب يهاشبکه :دهيچک
پراکنده  ييايک منطقه محدود جغرافيباشند که در يمحدود م يانرژ

ش طول عمر شبكه يها افزان شبکهيل مهم در اياز مسا يکي. اندشده
 يبرا يبندبر خوشه يمبتن يک پروتکل ارتباطين مقاله يدر ا. است

لحاظ پروتكل ارائه شده با . م ارائه شده استيس يحسگر ب يهاشبکه
ند انتخاب يمانده هر گره در فرآ يباق يهاي فاصله و انرژپارامتر کردن

در شبکه را کاهش  يمصرف ي، توانسته است اوالً انرژ(CH)سرخوشه 
جه يکتر کند که در نتيکنواخت نزديع يمصرف آنرا به توزدهد و ثانياً 

 يهادر اين پروتکل گره. افته استيش يز افزايطول عمر شبکه ن
 (BS) يستگاه مرکزياز ا يشتر و فاصله کمتريب يکه انرژ يحسگر

به کمک  يسازهيج شبينتا. شونديسرخوشه م يشتريدارند با احتمال ب
MATLAB توانسته است طول  يشنهاديپدهد که پروتکل ينشان م

% ۶ش از يو ب) FND( ن گرهيمرگ اول يبرا% ۹۴عمر شبکه را بيش از 
 يدر مقايسه با پروتكلها (HNA)از گره ها  يميزنده بودن ن يبرا
  .بهبود دهد نيشيپ

در  يي، کارايم، خوشه بنديسيحسگر ب يهاشبکه: يديکلمات کل
  .، طول عمر شبکهLEACH، پروتکل يمصرف انرژ

 مقدمه - ۱ 
 ي، حسگرهاMEMS١ سيستمهاي يههاي اخير در زمينپيشرفت
، كم كوچك رِحسگ يها گرهامكان ساخت  ميس يمخابرات ب و٢هوشمند

 يها گره نيچن. [3]و [2] ،[1] ساخته استمصرف و كم هزينه را فراهم 
 دهنده اطالعات و انتقال ندهحسگر، پرداز شامل سه بخشِ يحسگر

م شامل يس ييك شبكه حسگر ب .باشند م مييس يباطالعات به صورت 
-يک شبکه حسگر بي. باشدين نوع ميا هزاران گره حسگر از ايصدها 

تواند با يباشد که ميم (BS) ٣يستگاه مرکزيک اي يم معموال دارايس

                                                
1 Micro-Electro-Mechanical-Systems 
2 Smart Sensors 
3 Base Station 

-داده. برقرار کند ييويحسگر موجود در شبکه ارتباط راد يهار گرهيسا
گر به يد يهاگره يا با واسطهيم يهر گره حسگر به طور مستق يها

شده  يآوراطالعات جمع يشود سپس همهيارسال م يستگاه مرکزيا
پردازش  يمرکزستگاه يدر ا... ر دما، فشار، رطوبت وينظ ک پارامتري يبرا

 .شودين زده ميتخم يقيآن پارامتر به طور نسبتاً دق يو مقدار واقع شده
ها به شود بلکه گرهيبل مشخص نمها از قها مکان گرهن شبکهيدر ا

 که ن استين امر مستلزم ايشوند، ايط پخش ميدر مح يصورت تصادف
ا ي ٤تنظيم ها خود اين شبكه در هشد  به كار گرفته هاي پروتکل

هاي حسگر شامل تعداد و انواع مختلفي از  شبكه. دنباشخودسازمانده 
، يگاز تي،حرار ،يحرکت ،٥نگاري لرزههاي حسگرحسگرها مانند 

هاي به كمك شبكه. باشند يم ...و يصوت فشار، ،ينور ،٦رشکلييتغ
ها، کشف آتش در  نظارت بر مرزتوان كارهايي از قبيل حسگر مي

 يون صنعتياتوماس يها نديفرآترل كندان جنگ و يها، نظارت بر م جنگل
  .[4]تر نمود نرا آسا

 ي اندازهچون  ييتهايم محدوديسيب هاي حسگر شبكه يدر طراح
. [15]حسگرها وجود دارد نِييمت پايو ق يمصرف انرژوزن کم،  کوچک،

اي اهميت ويژهاز  يانرژميزان و نحوه مصرف ز، يامل نون عين ايدر ب
 ها ن شبکهياستقرار ا يطيط محيشرارا با توجه به يز .برخوردار است

ينه و يا بسيار پرهزممکن  ريغ يهزاران گره حسگر امر يها يض باتريتعو
م يسيحسگر ب يهادر شبکه يگر کاهش مصرف انرژياز طرف د. است
ن موضوع خود از يش طول عمر آنها دارد که ايبا افزا يميمستق يرابطه

-يم يش طول عمر شبکه سعيافزا يبرا. برخوردار است ياژهيت وياهم
شبکه پخش  يهان گرهيبه طور متعادل در ب يشود که بار مصرف انرژ

. کنواخت باشديع يک توزيع بار در شبکه يگر توزيارت دشود و به عب
شبکه با  يهاشود که گرهيدر شبکه موجب م يانرژکنواخت بار يع يتوز

 يشان را از دست بدهند و فاصله زمانينسبت به هم انرژ يکوتاه يفاصله
ع يقرار گرفتن توز. ن گره کوتاه شودين گره و آخرين مرگ اوليب
ن نکته يش طول عمر شبکه متضمن ايکنار افزا در يکنواخت بار انرژي

                                                
4 Self-Organized 
5 Seismic 
6 Strain 
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ط جمع يکنواخت از تمام محياز شبکه به طور  يارسال يهااست که داده
   .اندشده يآور

ش طول عمر يو افزا ييدر کارا ياساس ينقش يارتباط يها پروتکل
کارا در مصرف  يها پروتکل يطراح لذا م دارند،يس يحسگر ب يها شبکه

تا با استفاده . ]5[ک ضرورت استي ميس يب حسگر يها شبکه يبرا يانرژ
مصرف ابد، بلکه بار يدر شبکه کاهش  يکل مصرف يها نه تنها انرژاز آن
ع شود يشبکه توز يها ان گرهيکنواخت در ميز به طور متعادل و ين يانرژ

، ارائه شده يها ن پروتکليدر ب. ابديش يطول عمر شبکه افزاو در نتيجه 
طور قابل توجهي ، به )يبند بر خوشه يمبتن( يمراتب سلسله يها پروتکل
ن يدر ا .[18] کننديم ييجوتوسط شبکه صرفه يمصرف يدر انرژ
شود و در هر کدام از يافراز م ١ن خوشهيکل شبکه به چند ها پروتکل
 يفهيوظ. شوديانتخاب م) CH( ٢خوشهک گره به عنوان سريها خوشه

-حذف داده خوشه،آن  يهااز گره يالارس يهاداده يآورخوشه جمعسر
-يم يستگاه مرکزيها به ان دادهيارسال او  هاب دادهيترک، يتکرار يها

خوشه به عنوان سر ک گره در هر خوشهين پروتکلها انتخاب يدر ا. باشد
طول عمر  و يريپذاسيمق شيدر افزا ياديزان زيبه م هاب دادهيکو تر

  . [5]مؤثر است شبکه
 يهاشبکه يبرا يبندبر خوشه ين پروتکل مبتنيتا کنون چند

ن پروتکلها يچکدام از ايدر ه يه شده است وليم ارايسيحسگر ب
)LEACH [6]،[7] ،TEEN [8]، ,[14]DBS ,[9] APTEEN 

EMPAC [10] ،FTPASC [11] ،SOP [12] ( به طور همزمان ،
 ،يه مرکزستگايگره و فاصله هر گره از ا مانده دريباق يانرژ يارامترهاپ

ن پروتکلها يل اين دليلحاظ نشده است و به هم يبندخوشهند يفرآ در
 .ع کننديتوز کنواختيبه طور  را در شبکه يبار انرژ يبخوب اندنتوانسته

 و مخصوصاً يفعل يمراتب   سلسله يها ن مقاله با استفاده از پروتکليدر ا
  هفاصلمانده و يباق يانرژ يهاپارامتر و با دخالت دادن LEACHپروتکل 
با  يدر مصرف انرژ کارا يک پروتکل ارتباطي، يبند خوشه نديدر فرآ

 [14]مانند  ن پروتکليدر ا. شده استارائه شبکه  يريپذ اسيحفظ مق
 يکسانيکه مساحت  يمتحدالمرکز يارهيکل شبکه را به قطعات دا

د کتر باشينزد يستگاه مرکزيچه قطعه به ام و هريکنيم ميدارند تقس
 يهان گرهيدر ب يشود و از طرف يشتر ميز بيآن ن يهاتعداد سرخوشه

 يبرا يشتريدارند احتمال ب يشتريب يکه انرژ ييز آنهايهر قطعه ن
بر اساس  يبند خوشه «را ن پروتکلينرو اياز اسرخوشه شدن دارند 

   .ميادهينام » (EDBC) ٣يفاصله وانرژ
 يپروتکلها ياجمالي برخبه معرفي  ۲در ادامه اين مقاله در بخش 

ه يم اوليمفاه يبرخ ۳پردازيم، در بخش مي LEACHن منجمله يشيپ
پروتکل  ۴خش ب. خواهد شد يمعرف يشنهاديدر خصوص پروتکل پ
ها سازينتايج شبيه ۵در بخش . خواهد كرد يپيشنهاد شده را معرف

  .رديگيگيري صورت منتيجه ۶شود و در نهايت در بخش بررسي مي

 گذشته يرهاکا - ۲
و  [7]که در  LEACHارائه شده، پروتکل  يارتباط يها ن پروتکليدر ب

ن پروتکل، يدر ا. برخوردار است يا ژهيت ويشده از اهم يمعرف ]۶[
 ٦شونده يکربنديو خودپ ٥يقي، تطب٤يشبکه به صورت تصادف يها خوشه

ک خوشه ي يها انتقال اطالعات از گره LEACHدر  .شوند يل ميتشک
انجام  يبا کنترل محل يمرکزستگاه يا ها به سرخوشهو از  خوشهسربه 

در شبکه  يخاص ي ا گرهيو  يک عامل خارجيبه کمک  يازيشود و ن يم
بر  يمبتن يها ر پروتکليز همانند ساين LEACHپروتکل . ستين

به  را فشرده شده ي و داده بيرا ترک هر خوشه يها داده يبند خوشه
ب هم تعداد ارسال و ين ترتيبد. کند يم ارسال يمرکزستگاه يا

د که به علت يزا يها ابد و هم دادهي يها در شبکه کاهش م افتيدر
ش از ارسال يشوند، پ يمتوليد گر يکديک خوشه به ي يها حسگر يکينزد
 ييها متدر اين پروتكل زمان به قس. شوند يحذف م يمرکزستگاه يبه ا

هر دور نيز به دو . شود يتقسيم م) Round(به نام دور يبا طول مساو
نام دارد، فاز  Set-up)( يانداز فاز اول که فاز راه ،شود يفاز تقسيم م

-Steady(دار يباشد و فاز دوم که فاز حالت پا يها م خوشهتشكيل 
State (از  دوم فاز. انتقال اطالعات است شود مربوط به يمده ينام
ک ي يها کل گرهم يل شده است که در هر فريتشک يم زمانيفر يتعداد

را  يافتيدر يها ها داده CHفرستند و  يم CHشان را به يها خوشه داده
ن يا )۱(شکل . کنند يارسال م) BS( يمرکزستگاه يم به ايفر يدر انتها

  .دهد يرا نشان م يزمان يبند ميتقس

  
 .LEACHزمان در پروتکل  يبند ميتقس ):۱(شکل 

ها انتخاب CH )۱(رابطه بنابر تابع احتمال يانداز در فاز راه
ها بدين صورت است كه هر حسگر يك عدد به  CHانتخاب . شوند يم

 اگر اين عدد كوچكتر از. كند يصورت تصادفي بين صفر و يك انتخاب م
باشد، آن حسگر در طول آن دور ) ۱(آستانه تعيين شده در رابطه  مقدار

  .شود يانتخاب م CHبه عنوان 

)۱(  
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ها براي  سرخوشه تعداد  يبرا يشنهاديدرصد پ p )۱(كه در رابطه
برابر است با كه از قبل تعيين شده است و موجود است  ي شبکه

NKopt /  )optKهاست و  خوشه ي نهيتعداد بهNشبکه  يها تعداد گره
 )اندشده يزيها برنامه راز قبل در گره ن دو پارامترياکه  باشد يم

rو  يشماره دور جار)(tCiدهد  يباشد که نشان م يک تابع شاخص مي
)  1( در ظرفi ي که گره

p
r mod  دور گذشتهCH  الزم . ا نهيبوده است

 i ي ک است که گرهي يدر صورت tCi)(به ذکر است که 
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)  1(ظرف
p

r mod  دور گذشتهCH دور  ين صورت براينشده باشد و در ا

ن يتضم LEACHپروتکل  .شدن را خواهد داشت CHت يقابل يجار
کبار در هر ي قاًيدقکند که هر گره  يم

P
واهد شد، که دور سرخوشه خ 1

از دو  LEACHدر  .ميناميم epoch ن تعداد دور راين مقاله ايما در ا
از پروتکل  يدر فاز راه انداز استفاده شده است، MAC نوع پروتکلِ

CSMA دار از پروتکل يو در فاز حالت پاDSSS کندياستفاده م.  
ن يآمده است، در ا [7] است که در LEACH-Cگر يپروتکل د

در فاز  .شود ياستفاده م يمرکز ي ل خوشهيتم تشکيالگور کيپروتکل از 
که ( ت خوديدر مورد موقع يهر گره اطالعات LEACH-C يانداز راه

 را خود يفعل يو سطح انرژ) دست آوردهآن را ب GPS ي رندهيمثال با گ
 ين سطح انرژيانگيم يمرکزستگاه يا. فرستد يم يمرکزستگاه يا يبرا

ن يا از اه آن يکه سطح انرژ ييها کند، گره يه مشبکه را محاسب يها گره
فاز . باشند CHتوانند  ينم يدور آت يبرا ن کمتر استيانگيمقدار م
  .است LEACHمشابه  ناًيع LEACH-Cدار يحالت پا

  هيم اوليمفاه -۳

  يمدل مصرف انرژ -۱- ۳
 ياجزا يبرا [13]ه شده در يارا يمدل مصرف انرژنجا از همان يدر ا
) nJ/bit: واحد( elecEن مدل يدر ا. ميکنياستفاده مکه شب ييويراد
ا يافت يدر يا فرستنده برايرنده يگ يکياست که در مدار الکترون يانرژ

: واحد( ampε، شود يداده مصرف م ي ت از بستهيک بيارسال 
pJ/bit/mn( گره  ييويراد ي کننده تيمصرف شده در تقو يز انرژين
ن يب dداده در کانال به طول ي ت از بستهيک بيارسال  يفرستنده برا

 ين مدل مصرف انرژيا يباشد، شما يرنده ميگ ي فرستنده و گره ي گره
  .آمده است )۲(در شکل 

  

  ييويراد يدر اجزا يمصرف يانرژ يمدل استفاده شده برا): ۲(شکل 
  :م داشتيرا خواه )۲(افت، رابطه يارسال و در يانرژ ي محاسبه يبرا

)۲(  
,),(

),(

elecRx

n
ampelecTx

lEdlE

dllEdlE

=

+= ε  

، تيبر حسب ب يافتيدر/ يارسال ي طول بسته l) ۲( ي در رابطه
dو بر حسب متر رنده و فرستندهين گيب ي فاصلهn٧رياتالف مس ينما 
ب مناس( باشد يم ۲برابر با  sf٨ا يآزاد  يمدل فضا يد که براباش يم

شبکه  يط و توپولوژيو بسته به نوع مح )فواصل کوتاه و بدون مانع يبرا
ها به  يساز هينکه شبيا يبرا .[13]ز برسد ين ۶ممکن است به مقدار 

 ستانه بنامآ يک فاصلهيفواصل کمتر از  يبرا تر شوندکيت نزديواقع

od  آزاد  ياز مدل فضا است متر ۷/۸۷ آن مقدارکه)sf ( استفاده
  :مين مدل داريشود که در ا يم

n = 2.، εamp = εfs 

استفاده  mp٩ا يره ي، از مدل چند مسdoشتر از يفواصل ب يبرا
  :مين مدل داريشود که در ا يم

n = 4.، εamp = εmp  
ب يت ترکيمسوول LEACHدر پروتکل ها CH ،نيعالوه بر ا

خوشه را بر عهده دارند که در حالت  ياعضا) يها گناليس( يها داده
ها  گره يها گناليب سينده از ترکيگنال نمايک سيکامل،  يهمبستگ
افت يدر گنالِيهر س يهاداده  بيترک يالزم برا يانرژ. شود يحاصل م

ها به  شيشود که در کل آزما يلحاظ م DAlE برابر با CHشده توسط 
ن رابطه يدر ا .شود يص داده ميتخص nJ/bit/signal ۵آن مقدار 

DAEو ب دادهيترک يالزم برا يانرژl يافتيگنال دريس يتهايتعداد ب 
  .باشديم

  ها خوشه ي نهيبه تعداد -۲- ۳
ک ي LEACHپروتکل  يکه برا) optK(ها  خوشه ي نهيتعداد به [7]در 

محاسبه شده  يليد، به صورت تحليآ يبه حساب م  يستميپارامتر س
که قبال به  ين محاسبه فرض شده که مدل مصرف انرژيا يبرا. است

ک شبکه که ي يبرا. ح داده شد بر شبکه حکمفرماستيطور کامل توض
 )۳(ي باشد رابطه M*Mه يک ناحيع شده در يره حسگر توزگ Nشامل 

  .خواهد بودها  خوشه ي نهيتعداد بهانگر يب

)۳(  .
2 2

toBSmp

fs
opt d

MNk
ε

ε

π
=  

  يشنهاديپ پروتکل - ۴
ستگاه يبه ا ماًيشان را مستقيهاها دادهرخوشههر کدام از س LEACHدر 

ت در کنواخيحسگر به طور  يهاحال اگر گره .کند يارسال م يمرکز
ها فاصله از سرخوشه يبعضراکنده شده باشند بزرگ پ يدودهک محي
طبق مدل  که دارند يفاصله کم يدارند و بعض يزستگاه مرکياز ا ياديز

 يبرا يرفمص ين امر موجب اختالف در انرژيا گفته شده، يمصرف انرژ
جه به هم خوردن توازن بار يو در نت يستگاه مرکزيها به اارسال داده

پس از چند دور کار  ين اختالف انرژيا. در شبکه خواهد شد يانرژ
سان شروع کي يها با انرژشهود است و اگر گرهم يکردن شبکه به خوب
دارند  يستگاه مرکزياز ا يشتريکه فاصله ب ييهاگره به کار کرده باشند

 ينواح(مرده يجه شبکه به نواحيکنند و در نتيشان را تمام ميزودتر انرژ
 ستيقابل نظارت ن حسگر يها ل مرگ زودرس گرهيبه دل که از شبکه

   .ابدييشبکه کاهش م يينرو کارايو از ا شود يم ميتقس و زنده) [6]
ن ين است که در ايرد اوجود دا LEACHکه در  يمسئله دوم

شوند و يانتخاب م CHبه عنوان  يه صورت کامال تصادفها بپروتکل گره
ن اگر ينابراب ،کنديمصرف م از گره ياديز يشدن انرژ CHکه  يياز آنجا
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ه مانديباق ين انرژيداشته باشد ا يکم يشود انرژيکه انتخاب م ياگره
بر هم زدن توازن بار موضوع  نيو ارد يميم گره عتر تمام شده ويسر زين

  .دارد يرا در پ در شبکه يانرژ
شنهاد شده است که يپ EDBCن مشکالت پروتکل يرفع ا يبرا 

ن است و در آ يبر اساس فاصله و انرژ يقيتطب يبندتکل خوشهک پروي
 در يلده اصيا .استفاده شده است [14]ه شده دريارا يبندده قطعهياز ا

شتر از يفاصله ب يکه دارا ييهان است که، گرهيا يشنهاديپ پروتکل
 يمرتبه کمتر ها هستندگره ياز مابق يکمتر يو انرژ يزستگاه مرکيا

کل  [14]ن پروتکل مانند يدر ا ما .ب شوندشه انتخابه عنوان سرخو
 دارند يکسانيمساحت  که يمتحدالمرکز يارهيشبکه را به قطعات دا

کتر باشد تعداد ينزد يمرکزستگاه يچه قطعه به او هر ميکنيم ميتقس
 ياحتمال سرخوشه شدن برا(شود  يشتر ميز بيآن ن يهاسرخوشه

ز يهر قطعه ن يهان گرهيدر ب يو از طرف) شتر استيبآن  يهاگره
سرخوشه شدن  يبرا يشتريب احتمال دارند يشتريب يانرژکه  ييآنها

  .شود يل مدر شبکه ح يق مشکل توازن بار انرژين طريو از ا دارند
 آمده است [7]و [6]که در  ياتيعالوه بر فرض EDBCتم يدر الگور

-يز مين را BS خود تا يبيحسگر فاصه تقر يهاشود که گرهيفرض م
ن فاصله استفاده ييمنظور تعبه يافتيگنال دريقدرت س [17]دانند، در 
س ياند يدارا BSکتر به ينزد م که قطعاتياگر فرض کن. شده است

تواند در دور  يمi،گره jتوان گفت که در قطعه يکوچکتر هستند م
rبه عنوان سرخوشه انتخاب شود )۴( احتمال ابعت با  

)۴(  ( )
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نجا فرد يکه در ا(ت شبکهتعداد کل قطعاm، شماره قطعهj )۴(در 
currnE،)فرض شده است گره و  يفعل يب انرژيبه ترت max−nEو −

ک ياست که  epochک يتعداد دورها در srه گره هستند و ياول ينرژا
آن  srايو ک گره سرخوشه شود يکه  ي، وقتگره سرخوشه نشده است

 يحالت يبرا .رديگيمقدار صفر مsr برسد (epoch-1)گره به مقدار 
  .م داشتيخواه) ۴(مشابه  ياز رابطهيزوج باشد نmکه

  يسازهيج شبينتا - ۵
ک ي. رديگيقرار م يابيمورد ارز EDBCپروتکل  يين بخش کارايدر ا
 يها پروتکل يساز هيشب يبرا MATLABط يساز در مح هيافزار شبنرم

LEACH  وEDBC ما  .شده است يساز ادهيها پ آن ييکارا يو بررس
متفاوت را  يهايکربنديم با پيسيمان دو نوع شبکه حسگر بشاتيآزمادر 

 يهادر وسط گره يستگاه مرکزي، ااول يکربنديدر پ. ميريگ يدر نظر م
 در خارج از محدودهک فاصله يدوم با  يکربنديحسگر واقع شده و در پ
 ۲۰۰ش يهر دو آزما يحسگر برا يهاتعداد گره. شبکه حسگر قرار دارد
شات در جدول يتفاده شده در آزمااس يپارامترها .گره فرض شده است

  .نشان داده شده است)۱(

 يها يساز هياستفاده شده در شب يها شبکه يها پارامتر): ۱(جدول 
  .ش اول و دوميآزما

 پارامترها
  ش اوليآزما

داخل  يمرکزستگاه يا( 
 )شبکه است

  ش دوم يآزما 
خارج  يمرکزستگاه يا(

 )شبکه است

 to (350,350) (0,0) to (200,200) (0,0)  شبکه ي محدوده

N 200 200 

do 87.7m 87.7m 

ستگاه يت ايموقع
 (100,300) (175,175) يمرکز

elecE 50 nJ/bit 
 

50 nJ/bit 
 

fsε 2//10 mbitpJ 
 

2//10 mbitpJ 

mpε 4//0013.0 mbitpJ 4//0013.0 mbitpJ 
 يها ميتعداد فر

 1 1 در هر دور يزمان

م يطول هر فر
 s20 s20 يزمان

DAE signalbitnJ //5 signalbitnJ //5 

هر  ي هياول يانرژ
  گره

J5.0 J5.0 

 bytes 500  بسته ي اندازه
 

500 bytes 
 

د مم تعدايماکز
 3 3 هاقطعه

در نظر گرفته شده است، طبق  ۳ش يهر دو آزما يتعداد قطعات برا
 يپدر يج بدترين مقدار نتايشتر از ايش تعداد قطعات بيشات افزايآزما

در  يحسگر به طور تصادف يهاش اول گرهيدر آزما. داشت خواهد
ستگاه يو ا اندپراکنده شده) m۳۵۰وm۳۵۰(تا ) m۰وm۰(محدوده 

تعداد  )۳(شکل . قرار گرفته است) m۱۷۵وm۱۷۵(در نقطه  يمرکز
همانطور که  .دهد ينشان م دور ۱۱۰۰زنده شبکه را در طول  يهاگره

مدت  يبرا EDBCدر پروتکل حسگر  يهاشود گرهيده ميدر شکل د
 يکل انرژ) ۴(شکل  .ماننديزنده م LEACHنسبت به  يتريطوالن

ج يدهد، طبق نتايرا نشان م يسازهيمصرف شده در شبکه در زمان شب
ج يشده است، نتا ييجوصرفه يدر مصرف انرژ% ۱۸ش از يب يسازهيشب
. ه استنشان داده شد ۸و۶،۷ يش دوم در شکلهايآزما يبرا يازسهيشب
ارِ يبا استفاده از دو مع EDBC و LEACHسه دو پروتکل يج مقاينتا

که در  ١١)HNA(هااز گره يميو زنده بودن ن ١٠)FND(ن گرهيمرگ اول
همانطور که . نشان داده شده است ۸و ۵ ياند، در شکلهاه شدهيارا [16]
را  FNDتوانسته است فاکتور  EDBCداست پروتکل ين شکلها پيدر ا

  .بهبود دهد% ۶ش از يرا ب HNAو % ۹۴ ش ازيب
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 FND يها اريطول عمر شبکه با استفاده از مع ي سهيمقا ):۵( شکل
  ).ش اوليآزما( LEACH ،EDBC يها ن پروتکليب HNAو 

  يريگ جهينت -۶
م يس يحسگر ب يها شبکه يبرا يک پروتکل ارتباطين مقاله، يدر ا

 ENERGY & DISTANCE BASED (EDBC)به نام 
CLUSTERINGيقيتطب يبند شد که اساس آن خوشه يمعرف 

 ي مانده در هر گره و فاصلهيباق يانرژ يشبکه بر مبنا يها حسگر
  حسگر  يها ن پروتکل گرهيدر ا. باشد يم يتگاه مرکزسيها از ا آن
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 FND يها اريطول عمر شبکه با استفاده از مع ي سهيمقا): ۸(شکل 
  ).دومش يآزما( LEACH ،EDBC يها ن پروتکليب HNAو 
مصرف  ين انرژيشيپ يها نسبت به پروتکل يتر کنواختيبه طور 

ت خدمات شبکه با زمان نسبت به يفيجه افت کيکنند و در نت يم
  .تر خواهد بود قبول  ن قابليشيپ يها پروتکل
 کنند که يد مييتا مقالهن يانجام شده در ا يها شيج آزماينتا

 د شبکهيعمر مف طول و يمصرف کل ياز نظر انرژ يشنهاديکل پپروت
   .دهد ين را شکست ميشيپ يبند بر خوشه يمبتن يها پروتکل

شبکه،  يها در پروتکل ارائه شده، فرض شده است که حسگر
ر ييباال مانند حسگر شتاب، حسگر تغ ي د دادهيبا نرخ تول ييها حسگر

شه يحسگر هم يها که گره يا به گونه. باشند يشکل و حسگر لرزش م
تواند  ين پروتکل ميا. داشته باشند يمرکزستگاه يارسال به ا يداده برا
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ها،  داده يپ در يارسال پ يها به جا ر داده شود که حسگرييتغ يا به گونه
ن يبا ا. داد مهم اقدام به ارسال داده کننديک روي ي تنها پس از مشاهده
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