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 چکیده 

های آوری دادهسیم پراکنده در محیط با قابلیت حس و جمعسیم از تعدادی حسگر بییک شبکه حسگر بی

با توجه به . تشکیل شده است گره و رله مخابراتیمحیطی، پردازش محلی و ارسال و دریافت داده در نقش 

محدودیت انرژی قابل ذخیره در هر گره شبکه حسگر، یافتن الگوریتم مناسب جهت کاهش مصرف انرژی و 

ها افزایش طول عمر هر گره، به عنوان جزئی از بدنه اصلی شبکه، نقش حیاتی در کارایی این نوع شبکه

ایم که با در هم نوردیدن مفهوم مسیریابی ک الگوریتم مبتکرانه ارائه کردهما در این مقاله ی. کندبازی می

ای و امکانپذیر کردن پذیرفتن نقش رله از طرف هر گره در هر دوره ارسال اطالعات به واحد مرکزی، خوشه

 به طور دقیق این. ها و پایان عمر شبکه ایجاد کرده استهبهبود قابل توجهی در سرعت اولیه مرگ گر

گره در دور به  8.23ها را از ،  سرعت اولیه  مرگ گرهLEACHالگوریتم در مقایسه با الگوریتم مرسوم 

عالوه براین . اندازددور به تعویق می 358گره در دور کاهش داده و زمان مرگ کل شبکه را تا بیش از  720

ساز مصرف های به روزتر متعادلیتمسازی حکایت از بهبود قابل توجه نتایج در مقایسه با الگورنتایج شبیه

 .سیم داردهای حسگر بیانرژی در شبکه

ای، مسیریابی تک سازی مصرف انرژی، مسیریابی خوشهسیم، متعادلشبکه حسگر بی: کلیدیواژگان 
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 مقدمه 
ها امکان دسترسی سیار مشترکین به ن شبکهای .اندر زندگی روزمره ما پیدا کردهای دسیم نقش گستردههای مخابرات بیامروزه شبکه 

سیم  کاربردهای متنوعی نظیر خدمات ارتباطی عمومی،  بهداشت و های مخابرات بیاز این رو شبکه.کنندخدمات صوت و داده را فراهم می

را  هااین شبکه. (akylidiz, 2002) دهندرا پوشش می... درمان، امنیت و انتظامات، مدیریت بحران، کنترل مناطق حساس و جنگی و 

 ,akylidiz) بندی کردتقسیم  و چند پرشه  به دو دسته کلی تک پرشه  توان از نظر دسترسی به واحد کنترل مرکزی و ایستگاه پایهمی

نتقال های هر کاربر بالواسطه به ایستگاه مرکزی منتقل شده و انتخاب مسیر بعدی برای اسیم تک پرشه دادههای بیدر شبکه. (2007

-های مخابراتی و یا همگی آنها میسیم چند پرشه بخشی از گرههای بیامّا در شبکه. های دریافت شده به عهده واحد مرکزی استداده

توان از های تک پرشه و چند پرشه را میهر یک از شبکه. های مخابراتی را بازی کنندهای سایر گرهبرای انتقال داده  توانند نقش رله

های در شبکه. (akylidiz, 2007) بندی کردتقسیم  یا اقتضایی  و بدون ساختار  ساختار مخابراتی به دو دسته ساختارمند دیدگاه

وجود دارد که معموالً از طریق ایستگاه ....( زمان، توان، فرکانس، کد، )از پیش تعیین شده برای تخصیص منابع   ساختارمند یک پیکربندی

ای سرتاسری در شبکه وجود ندارد و متناسب با شرایط های اقتضایی چنین پیکربندیاین در حالیست که در شبکه. شودمرکزی انجام می

های سلولی، سیم امروزی نظیر شبکههای تجاری بیای از شبکهبخش عمده .شدن است  بوجود آمده شبکه دائماً در حال بازپیکربندی

IEEE 80.11 (WLAN ) وIEEE 802.16 (WIMAX )های امّا پیشرفت ،گیرندپرشه ساختارمند قرار می های تکبندی شبکهدر دسته

های اقتضایی سیم و همچنین کاربردهای متنوع و جدید شبکههای مخابرات بیو تکنولوژی   VLSI،   حسگرهاسالیان اخیر در زمینه ریز

 – Prasann, 2012 – Hoolimath, 2012 – Mansoor, 2013 – Kumar, 2013] باعث توجه ویژه محققین به آنها شده است

Singh, 2014 – Ma Y, 2009 – Kleerekoper, 2012 – Afsar, 2014]  
این شبکه از تعدادی . یک شبکه مخابراتی چندپرشه ساختارمند استمقاله، به عنوان شبکه مورد تمرکز در این ،    سیمحسگر بی شبکه

در این شبکه هر گره اطالعات . ال و دریافت داده  و یک ایستگاه پایه مرکزی تشکیل شده استگره مخابراتی حسگر پراکنده با قابلیت ارس

های دریافت شده از سایر حسگرها به سمت آوری کرده و پس از تجمیع با دادهرا جمع...( نظیر دما، نور، حضور یا عدم حضور، )محیطی 

مانیتورینگ ، حفاظت فیزیکی در عملیات نظامی که را برای کاربردهایی نظیرها این شباین قابلیت. کندایستگاه مرکزی مسیریابی می

 .مناسب کرده است... ، کنترل موجودی و اموال، کاربردهای زیست محیطی، مانیتورینگ محیطی داخلی و خارجی، ساختمان و زلزله

، یک واحد رادیویی (ه به کاربرد مورد نظروابست)سیم هر گره برای انجام وظایف خود از یک حافظه، یک حسگر در شبکه حسگر بی

 . ، یک واحد پردازنده محلی و یک واحد تغذیه تشکیل شده است(فرستنده و گیرنده)

 .(akylidiz, 2007) دهدهای تعبیه شده روی بُرد یک گره حسگر را نشان مییک شمای ساده از بلوک( 3)شکل 

                                                           
1 . Base Station 
2
 . Single-Hop 

3
 . Multi-Hop 

4
 . Relay 

5
 . Infrastructured 

6
 . Infrastructure-less 

7
 . Adhoc 

8
 . Configuration 

9
 . Reconfiguration 

10
 . Micro-Sensor 

11
 . Very Large Scale Integration 

12
 . Wireless Sensor Network 
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 (akylidiz, 2007) طرح مفهومی گره حسگر -1 شکل

 کارهای مرتبط

نظیر حافظه محدود، توان پردازش محدود، برد مخابراتی محدود  سیمهای حسگر بیشبکههای متنوع مطرح در شعلیرغم چال

های شبکه گره. ها به عنوان یک چالش کلیدی شناخته شده استو امنیت شبکه، طول عمر و میزان مصرف انرژی در این شبکه

غیرممکن ( های جنگینظیر میدان)دسترسی به آنها برای تجدید انرژی مشکل و در برخی موارد  حسگر معموالً پراکنده بوده و

ها در شبکه، تعداد مسیرها به سرعت کاهش یافته و عملکرد شبکه با مشکل اساسی روبرو با شروع مرگ گره. رسدبه نظر می

در روش . رای رویارویی با این چالش ارائه شده استها بگره   بندیتاکنون راهکارهای متنوعی براساس روش خوشه .شودمی

گره . شودانتخاب می   که در یک همسایگی مشخص از هم قرار دارند یک گره سرخوشه بندی از میان تعدادی گرهخوشه

به سمت ایستگاه مرکزی و رله کردن داده  آوری داده در خوشه خودی، مسیریابی دادهسرخوشه وظیفه مدیریت خوشه، جمع

LEACHهایی نظیر در سالیان اخیر الگوریتم. ها در صورت نیاز را به عهده داردسایر سرخوشه
   ،  

LNCA ،  
HEED ،

TCHHC
گذاری تصادفی، براساس یک تابع  آستانه LEACHالگوریتم . اندبندی ارائه شدهمبتنی بر روش خوشه   

 ,Heinzelman)این تابع به صورت زیر تعریف شده است . کندها را در هر دوره برای رد و بدل داده انتخاب میسرخوشه

2000). 
 

(3                                                                              )










others

Gn
prp

p

nT

0

))/1(mod(1)( 

مجموعه Gو  ]10[یک درصد توصیه شده دلخواه در بازه r ،pره در دو nآستانه تصادفی انتخاب گره  nT)(که در رابطه باال 

هایی است که در تمام گره
p

1
 .اند، استدوره اخیر نقش سرخوشه را به عهده نداشته  

است با این تفاوت که از تشابه مقدار قرائت شده در حسگرهای قرارگرفته در یک همسایگی مشخص  LEACHمبتنی بر  LNCAروش 

های همسایه موفق به کاهش حجم ترافیک داده و در نتیجه کاهش انرژی مصرفی در شبکه استفاده کرده و با کاهش افزونگی داده در گره

 .  (Xia, 2007)شده است 

                                                           
13

 . Clustering 
14

 . Cluster Head 
15

 . Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy 
16

 . Local Negotiated Clustering Algorithm 
17

 . Hybrid Energy Efficient Distributed Protocol 
18

 . Two Cluster Head in Hierarchical Clustering 
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ها را ها در خوشه خودی، نزدیکی به سایر سرخوشهنظیر انرژی باقیمانده گره، نزدیکی گره به سایر گره معیارهای جدیدی HEEDروش 

این امر با افزایش ضریب توزیع مصرف انرژی در شبکه حسگر، طول عمر . برای انتخاب یک گره به عنوان سرخوشه در نظر گرفته است

 .(Younis, 2004)شبکه را به نحو قابل توجهی ارتقاء داده است 

یک گره برای . است با این تفاوت که از ابتکار انتخاب دو گره سرخوشه در هر خوشه بهره برده است HEEDمبتنی بر  TCHHCروش 

بنابراین با . شودها به سمت ایستگاه مرکزی انتخاب میها در خوشه خودی و یک گره برای رله کردن داده سایر سرخوشهآوری دادهجمع

 .(Ebadi, 2010)ها زمان شروع مرگ شبکه و طول عمر شبکه افزایش یافته است از پیش مصرف انرژی بین سرخوشهتوزیع بیش 

 روش پیشنهادی
، سعی کردیم به نقاط قوت این الگوریتم که منجر به بهبود کارایی ارائه شده است (Ebadi, 2010)که در  TCHHCما با بررسی الگوریتم 

مراحل اجرای این . شده است پی ببریم تا در صورت امکان با توسعه آن، الگوریتم کاراتری ارائه کنیم LEACH آن در مقایسه با الگوریتم

 .های زیر قابل تشریح استالگوریتم در هر دور در گام

 

CH2)را به عنوان اولین سرخوشه دوم  ( BS)ایستگاه مرکزی ابتدا  .3
 .گیریمدر نظر می(   

.. CH2  یک پیامSTART  کندمیرا ارسال. 

هایی که هنوز وضعیت حسگر. کننداند این پیام را دریافت میقرار گرفته CH2هایی که در محدوده  حسگرتمام  .8

 را مطابق رابطه  Tبندی آنها مشخص نشده است مقدار خوشه
c

r

i

a

i

r

S

S

N

N

E

E
T  در این . کنندبرای خود محاسبه می

تعداد  Niجاری،  دورهای همسایگی در حسگرتعداد  Na، حسگری اولیه هر انرژ Ei، حسگرانرژی باقیمانده در  Erرابطه 

بیشینه شدت سیگنال ممکن در شبکه  Scو  CH2از  حسگرشدت سیگنال دریافتی  Sr، دورهای همسایگی در اولین حسگر

 .آیده زیر بدست میاز طریق رابط dبیت داده به فاصله  kالزم به ذکر است که انرژی مصرفی در هر حسگر برای ارسال  .است

(.                                                             )











crossovermpelec

crossoverfselec

Tx
dddkEkE

dddkEkE
dkE

4

2

),( 

elecfsmpکه در این رابطه        EEE  به ترتیب انرژی پردازش الکتریکی، انرژی مخابره راه نزدیک و انرژی مخابره  ,,

 راه دور هستند و       

(8      )                                                                                                     
mp

fs

crossover
E

E
d  

 .شودبیت داده نیز به صورت زیر محاسبه می kانرژی دریافت       

(4                                                                   )                                                elecRx kEE  

به عنوان سرخوشه اول  Tبا بیشترین مقدار  حسگرکند و محاسبه شده را برای یکدیگر ارسال می Tها مقدار حسگر .4

(CH1) ،با دومین مقدار  حسگرT  به عنوان سرخوشه دوم(CH2 ) معمولی خوشه  انتخاب ها به عنوان اعضای حسگرو سایر

 .شوندمی

جدید تمام حسگرهای این محدوده قبالً  CH2اگر در محدوده . شوددر این مرحله شرط توقف الگوریتم بررسی می .5

شان مشخص شده باشد یا حسگرهایی که وضعیت شان هنوز مشخص نشده همگی مرده باشند و در بندیوضعیت خوشه

 .رودمی 6در غیر اینصورت به مرحله . رسدبندی به پایان میه باشند، الگوریتم خوشهاثری در شبکه پیدا کردحقیقت نقش بی
ها بر اساس نقش انتخاب شده برای هر گره در این دور انجام ها بین گرهبندی، ارسال و دریافت دادهدر صورت پایان یافتن الگوریتم خوشه

 شودمی

                                                           
19

 . Cluster Head  2 
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 .برگرد .جدید به مرحله  CH2با در نظر گرفتن  .6
 

 با بررسی دقیق این الگوریتم متوجه شدیم که

به عبارتی با انتخاب دو سرخوشه در هر خوشه . است دورتر شده انرژی در هر ، مصرف توزیعTCHHCمهمترین مزیت الگوریتم .3

( های بعدیهای اول خوشهآوری داده از سرخوشهآوری داده در محدوده خوشه خودی و سرخوشه دوم برای جمعسرخوشه اول برای جمع)

های نزدیک به در نتیجه عمر سرخوشه. شودشود، کسر میها به نسبت زمانیکه تنها یک سرخوشه انتخاب میانرژی کمتری از سرخوشه

اما به هر حال محدود کردن  .شودتر میهای دورتر با ایستگاه مرکزی دارند، طوالنیایستگاه مرکزی، که نقشی حیاتی در ارتباط سرخوشه

توان از بیش از دو حل نزدیک به ذهن میبه عنوان یک راه. باعث ایجاد محدودیت در این الگوریتم خواهد شد .ها به رخوشهتعداد س

ولی به هر حال انتخاب هر تعداد سرخوشه به نوبه خود یک محدودیت روی . سرخوشه در هر خوشه استفاده کرد 8سرخوشه به طور مثال 

کنیم باید کار از طرفی وقتی که بیش از دو سرخوشه در هر خوشه تعریف می. تم جدید ایجاد خواهد کردهای ممکن الگوریتعداد سرخوشه

اگر ما . برای سرخوشه اول و دوم یک نقش مشخص تعریف شده است TCHHCدر روش . های جدید محول کنیممشخصی نیز به سرخوشه

های جدید باید در نظر گرفت؟ این موضوع نیز در عمل ایده استفاده از ها را افزایش دهیم چه نقش مشخصی برای سرخوشهتعداد سرخوشه

ما برای رفع این مشکل تصمیم گرفتیم الگوریتمی طراحی کنیم که در آن هر . کشدها را به چالش میتعداد بیشتر ولی محدود سرخوشه

های حسگربین  دورانرژی مصرف شده در هر بنابراین تا جای ممکن . شانس انتخاب شدن به عنوان سرخوشه را داشته باشد حسگر

 .بیشتری تقسیم خواهد شد

گیرد دیگری که در این خوشه قرار می حسگرباالتر در عمل شانس سرخوشه شدن را از هر  Tانتخاب دو سرخوشه با پارامتر  ..

ای ایفای نقش رله دارد ولی بدلیل انرژی باقیمانده و موقعیت جغرافیایی مناسبی بر حسگربه طور مثال فرض کنید که یک . خواهد گرفت

این محدودیت نیز به نوبه خود امکان . دهدمربوطه را از دست می دوربهتر از خود، عمالً امکان رله شدن در  حسگرهم خوشه شدن با دو 

برای رفع این مشکل . بندی ایجاد  شده استاین محدودیت در اصل از مفهوم خوشه.کندرا محدود می دورتر انرژی در هر شدهمصرف توزیع

در یک خوشه ،  حسگرما تصمیم گرفتیم در الگوریتم جدید که قصد ارائه آن را داریم مفهوم خوشه را در نوردیده و به جای قراردادن یک 

ی برای در عین حالیکه خود اطالعات حسگر به عبارتی هر. به نحوی بهترین  مسیر مناسب تا ایستگاه مرکزی را پیدا کنیم حسگربرای هر 

تر شده با این نوآوری امکان مصرف توزیع. تر از آن قرار دارد را نیز باز کندتواند نقش رله برای بخشی از مسیر که پایینارسال دارد می

 .بیشتر خواهد شد دورانرژی در هر 

به خصوص زمانیکه . کندنقش مهمی بازی می( هاحسگرفاصله بین )  dمصرف انرژی در هنگام ارسال داده، پارامتر  در رابطه .8

d>dcrossOver ، بنابراین ما تصمیم گرفتیم در هنگام طراحی الگوریتم . فاصله رابطه دارد 4آنگاه انرژی مصرفی در هنگام ارسال با توان

های خود را انتخاب کند سال بستهقصد دارد مقصد ار حسگرجدید این موضوع را نیز مد نظر داشته باشیم، به این مفهوم که زمانیکه یک 

را منتشر کرده  Tکه  ایگرهتا  حسگرکه نسبت مستقیم با فاصله )دریافتی خود، به شدت سیگنال رسیده  Tعالوه بر توجه به پارامترهای 

 .نیز توجه داشته باشد( است دارد

 

های سرخوشه که به طور منطقی به توزیع بیشتر مصرف هما به جای افزایش تعداد گر. ایمالهام گرفته TCHHCما در این مقاله از روش 

ایم با توجه به پارامترهای محیطی تعریف شده بندی را در نوردیده و به هر گره اجازه دادهانرژی در شبکه منجر خواهد شد مفهوم خوشه

ها، که شاخصی از ی از سایر گرهو پارامترهای جدیدی تعریف شده در این مقاله نظیر شدت سیگنال اعالن دریافت HEEDنظیر روش 

های سرخوشه با توجه به اقتضاییات شبکه در نتیجه تعداد گره. ها را نیز به عهده بگیردکیفیت کانال انتقالی است، نقش رله داده سایر گره

رگ نهایی شبکه حسگر ها و مافزودن این امکان موجب ارتقاء اساسی سرعت اولیه مرگ گره. شناور بوده و هر تعدادی ممکن است باشد

 سازیمتعادلبرای  تحت عنوان مسیریابی مشارکتی تک پرشه  ما الگوریتم زیر را TCHHCبرای رفع نقایص مربوط به . سیم شده استبی

 .ایمارائه کرده حسگرهای مصرف انرژی در شبکه

 

را  Tکنند پارامتر را دریافت می STARTای که پیام هایی زندهحسگرتمام . کندرا منتشر می STARTپیام  BS ،دوردر هر  .3

-می BSهای خود را به طور مستقیم به ها همگی دادهحسگراین  TCHHCبرخالف روش . کنندمحاسبه می TCHHCمشابه با الگوریتم 
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گرفتند که خود به خود منجر به ارسال و ها در خوشه یک سرخوشه دیگر قرار میحسگربعضی از این  TCHHCدر روش . )فرستند

 .(شودبَر میهای غیرضرور و انرژیدریافت

ها همگی به عنوان یک به جای شرکت در یک رقابت برای انتخاب سرخوشه 3های مرحله حسگر، TCHHCبرخالف الگوریتم  ..

 .کنندخود را منتشر می Tها به عنوان رله، پارامتر حسگرکاندیدای قرار گرفتن در مسیر انتقال داده سایر 

را دریافت کرده است، معیار فاصله  Tرا دریافت نکرده ولی یک یا چند پیام  STARTکه پیام  Sensor(i)ل مث زنده حسگرهر  .8

های را داشته باشد به عنوان مقصد بسته T+Sr/Scافزاید و نودی را که بیشترین می Tرا نیز به T (Sr/Sc )های پیام خود تا ارسال کننده

باالتر از خود در مسیر  حسگرشاخصی از انرژی باقیمانده، دایورسیتی مسیر و فاصله تا  Tد که پارامتر بیاد داشته باشی. )کندخود انتخاب می

 . نمایدخود را محاسبه کرده و منتشر می Tنیز پارامتر Sensor(i)سپس .(. است

ای که نه است که گرهپر واضح . های خود را پیدا کنندها مقصد پرش بعدی دادهحسگرشود که همه آنقدر تکرار می 8مرحله  .4

 .را، در عمل مسیر خود تا ایستگاه مرکزی را از دست داده و مانند یک نود مرده است Tکند و نه مقادیر را دریافت می STARTپیام 

 

 سازینتایج شبیه
یتم پیشنهادی و الگور LEACH  ،TCHHCالگوریتم  سهگیری و تنظیم پارامترهای شبکه برای هر و میان تصادفینحوه ایجاد شبکه 

بیشتر  BSها در نزدیکی حسگرغیر یکنواخت فرض شده است به طوریکه تراکم  BSها حول حسگرتوزیع . یکسان در نظر گرفته شده است

گیرد که تعداد بندی طوری صورت میاین تقسیم. کنیمبندی میهای دور تقسیمحسگرهای نزدیک و حسگرها را به دو دسته حسگر. باشد

به طور ) حسگر 5.باشد ما تعداد بیشتر از  57ها حسگربه طور مثال اگر تعداد کل . ها دور بیشتر باشدحسگرک از تعداد های نزدیحسگر

های دور در نظر حسگررا به عنوان ( حسگر 35به طور مثال ) حسگر 5.های نزدیک و تعداد کمتر از حسگررا به عنوان ( حسگر 85مثال 

-توزیع می BSبا تابع توزیع احتمال  یکنواخت در ناحیه جغرافیایی مورد نظر و در محدوده پوشش های نزدیک را حسگرسپس . گیریممی

-قرار ندارد، توزیع می BSهای دور را با تابع توزیع احتمال یکنواخت در باقیمانده ناحیه جغرافیایی که تحت پوشش حسگربعد از آن . کنیم

 .دهدرفته در این بخش را توضیح میبه طور شماتیک الگوریتم به کار ( 3)شکل . کنیم

 
 BSتوضیح شماتیک نحوه توزیع جغرافیایی حسگرها حول   -2شکل 

 حسگرهای همسایگی یک حسگر. های همسایگی به عنوان معیاری برای انتخاب سرخوشه استفاده شده استحسگردر این مقاله از تعداد 

که هنوز به خوشه  i حسگراطراف ( ایی که هنوز انرژی برای فعالیت دارندهحسگریعنی )های فعال حسگرعبارتند از  دوردر هر  iمثل 

های تحت حسگریعنی . قرار دارند i حسگردر محدوده پوشش سیگنال  یا مقصد ارسال آنها مشخص نشده است و خاصی تعلق ندارند و

بنابراین . آنها تعیین تکلیف نشده است هایادهبندی یا مقصد ارسال دخوشهاند و در مورد وضعیت که هنوز نمرده i حسگرپوشش سیگنال 

Ni  افتداتفاق می دوراست که در اولین  حسگربیشترین تعداد همسایگی یک. 
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-ما ضریب تضعیف کانال در شبکه. در این مقاله از شدت سیگنال دریافت شده به عنوان معیاری برای انتخاب سرخوشه استفاده شده است

 .ایمسازی در نظر گرفتههرا برای شبیزیر سیم های بی

(5                                                                                                                            )       ( )

f

Rx

Tx

k

r 

  

Rxو  fنمای تضعیف کانال در فرکانس کاری  f  ،ضریب تضعیف کانال در فرکانس کاری  fk در این رابطه

Txr   فاصله بین فرستنده و

کنیم تا را محاسبه می Tی که برای آن حسگر، فاصله dminدر شبکه را با  حسگربنابراین اگر کمترین فاصله بین دو . گیرنده است

نمایش دهیم  pکند با برای ارسال استفاده می حسگر، و توانی را که هر  dا دریافت کرده است با ر STARTای که از آن پیام سرخوشه

 .به صورت زیر قابل محاسبه است( 6)جمله سوم رابطه 

(6                                                                                       )
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  ایمدر نظر گرفته 25.ما این پارامتر را برابر . شوددر نظر گرفته می 5و  25.بسته به نوع کانال معموالً بین. 

 

-در واقع نتایج شبیه. دهداز خود نشان می TCHHC و LEACH کارایی بهتری نسبت به پیشنهادیرفت الگوریتم همانطور که انتظار می

 .بهبود چشمگیری داشته است LEACH نسبت به الگوریتم پیشنهادیها دهد که در همه جهتآورده شده است نشان می سازی که در زیر

ها در شبکه برای سرعت اولیه مرگ گره همانطور که از نتایج مشخص است. تهای شبکه اسحسگرمرگ  سرعت اولیهیک معیار مهم 

LEACH ،TCHHC از این نظر هر دو الگوریتم . است 720و  726، 8.23یباَ و الگوریتم پیشنهادی به ترتیب تقرTCHHC  و پیشنهادی

همانطور که در شکل . معیار مهم دیگر زمان مرگ کامل شبکه استامّا . دهنداز خود نشان می LEACHکارایی بسیار باالتری را نسبت به 

 این. میردمی 35 دوربه طور میانگین شبکه در  TCHHC با  میرد ومی 04شبکه در دور  LEACH مشخص است با استفاده از الگوریتم( .)

   .میردمی 0..شبکه در دور به طور میانگین  پیشنهادیکه با استفاده از الگوریتم ست در حالی
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و روش  LECH ،TCHHCهای های مرده بر حسب دوره برای مقایسه روشنمودار تعداد گره -3شکل 

 سیمها و طول عمر نهایی شبکه حسگر بیگ گرهپیشنهادی از نظر سرعت اولیه مر

 نتیجه گیری

 LEACHبندی مبتنی بر یک روش خوشه TCHHCروش . ایمالهام گرفته TCHHCهمانطور که توضیح داده شد ما در این مقاله از روش 

-ز دو سرخوشه در هر خوشه بهره میکند با این تفاوت که ااستفاده می HEEDها از معیارهایی مشابه با است که برای انتخاب سرخوشه

ما به جای افزایش تعداد . تر شده انرژی در سطح شبکه خواهد شدها منجر به مصرف توزیعبدیهی است افزایش تعداد سرخوشه.  گیرد

و به هر  بندی را در نوردیدههای سرخوشه که به طور منطقی به توزیع بیشتر مصرف انرژی در شبکه منجر خواهد شد مفهوم خوشهگره

و پارامترهای جدید تعریف شده در این مقاله نظیر شدت  HEEDایم با توجه به پارامترهای محیطی تعریف شده نظیر روش گره اجازه داده

یجه در نت. ها را نیز به عهده بگیردها، که شاخصی از کیفیت کانال انتقالی است، نقش رله داده سایر گرهسیگنال اعالن دریافتی از سایر گره

سازی افزودن این امکان طبق نتایج شبیه. های سرخوشه با توجه به اقتضاییات شبکه شناور بوده و هر تعدادی ممکن است باشدتعداد گره

 .سیم شده استها و مرگ نهایی شبکه حسگر بیصورت گرفته موجب ارتقاء اساسی سرعت اولیه مرگ گره
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