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 چکیده

کند و به یک مرکز تجزیه آوری میاطالعات حساس را جمعو شود در بسیاری از کاربردها استفاده می (WSNs) سیمهای حسگر بیشبکه

-شود که انرژی شبکه بصورت نامتعادل مصرف شود و این اتالف انرژی ناهموار میباعث می نیز مسیریابی نامناسب. فرستدو تحلیل می

 WSNsبرای را  یک روش مسیریابی جدید مقاله، این در .دهدعمر شبکه را کاهش طولتعداد گره های زنده و  ،توجهیتواند به طور قابل

ی مسیریابی و در نهایت چگونگی پیدا کردن تعادل در مصرف انرژی در طول فازی مسئلهبا تقویت فناوری تحرک و منطق و شد ارائه

داده نشان  ،هاهای یکنواخت توزیع شده و ثابت دادهی حسگر با گرهیک شبکه از گیری گزارشبا . ارائه شد WSNsآوری داده در جمع

به  ددهکاهش می یفازمنطقو متحرک ی کنترل عاملرا به وسیلهدر گره ها ین روش مسیریابی، مشکل اتالف نابرابر انرژی اشد که 

این روش فازی در منطق. پردازند ها می بعد از طراحی و قرارگیری آن WSNsکاهش مصرف انرژی  ومدیریت پویای توان  به عبارت دیگر،

ها و فرکانس تعیین متحرک، انرژی باقیمانده گرهمسیریابی بر اساس سه پارامتر فاصله تا عامل بهینه را برای هایگره تواندارائه شده، می

تعداد ای، ضمن حفظ پوشش شبکه  ها،تا با توازن مصرف انرژی در گره شدبا استفاده از پارامترهای اشاره شده سعی  کار،در این . کند

  .یابدافزایش  بکهعمر شطول" گره های زنده و نتیجتا

به دست  عمرطول شوند،یم ارسالتحت سناریوی اول  هابسته یتمام که یهنگام شده،ارائهروش  بادهد که سازی نشان مینتایج شبیه

 .است افتهی شیافزا یفازمنطق با A-star تمیالگور توسط آمده دست به عمرطول برابر چهار به کینزد شدهارائه روش با شبکهآمده 
 

 .سیمهای حسگر بیوری انرژی، مسیریابی، شبکهعمر شبکه، بهرهفازی، طولمتحرک، منطقعامل: کلید واژه

 مقدمه

و حسگر در رابطه  میسیارتباطات ب یدر تکنولوژ ریاخ یها شرفتیپ

از شبکه ارتباطات  یدینوع جد کی ها،کیالکترونکرویبا تحوالت م

 میس یب حسگر  یها باطری دستگاه ی آن ازرا فراهم آورد که انرژ

حسگرها کوچک هستند  نیا .[7] گرددتامین می کپارچهیبصورت 

خود  .[4] باشندیم یمحدود یو پردازش یمنابع محاسبات یو دارا

تر ارزان یمیقد یبا حسگرها سهیمقا در. [2]بند هستند کریپ

کنند و  یریگحس کنند، اندازه توانندیحسگر م هایگره. هستند

اطالعات را از  ،یمحل یریگمیتصم یندهایفرآ یبر اساس برخ

شده را به کاربر  افتیاطالعات در نیکنند و ا آوریجمع طیمح

 .[7] انتقال دهند

 حسگر های شبکهدر  یابیریمس یهاتمیاز الگور یاریبس مشکل

کل در شبکه را با صرف  یها مصرف انرژست که آنین اا سیم بی

. رسانندیدر شبکه به حداقل م کنواختی ریغ یانرژ هیتخل نهیهز

 ییهااز گره یشود چون برخیشبکه م میباعث تقس یروش نیچن

-یم هیباطری خود را زودتر تخل یاند، انرژنهیبه ریاز مس یکه بخش

 هیبه تخل یعمر شبکه حسگر بستگاز موارد، طول یاریدر بس. کنند

ما  ،مقاله نیدر ا ن،یبنابرا. دارد یاتیباطری در گره ح یانرژ

طول عمر شبکه در  افزایشو  یمصرف انرژ یسازمشکالت متوازن

WSN [6]را بررسی می نماییم ها. 

 شبکه عمرطول کهاین است  هاشبکه نیا یاصل یهایژگیو از یکی

 نامتعادل یانرژ مصرف، شودیم مربوط ریمس انتخاب به شدت به

 .[5] است WSN در یذات مشکل

 و افزایش تعداد گره های زنده نهیبه یابیریمسایجاد 

 مسییدر شبکه حسگر ب یفازمتحرک و منطقاستفاده از عامل با
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 بنام یاصل جز کی متحرکعامل هیپا بر یابیریمس هایپروتکل

 کندیم مهاجرت شبکه کی هایگره انیم در که دارد متحرکعامل

-یم انجام طیمح طیشرا اساس بر را هوشمندانه و مستقل کار کی

 پوشش، لحاظ از یمختلف هاییژگیو عوامل نیا حال، نیا با دهد

 منظور به و است یاتیح ندیفرا کی یابیریمس ر،یتاخ و باند یپهنا

 نظر تحت دیبا گره یانرژ مصرف و ارتباط تداوم از نانیاطم حصول

-طول ،مناسب یابیریمس پروتکل ن،یبنابرا .شود گرفته قرار قیدق

 لیتحو و شبکه اتصال از زمانم ه و دهدمی  شیافزا را شبکه عمر

 .[5] می باشد بهینه مطمئن داده

 مدل سیستم و انرژی -1

حسگر  تا گره n باشبکه نسبتاً چگال و قویا متصل به شبکه 

Sاستاتیک


 …..Sn ،S


گیریم که داده را از منطقه را در نظر می 

های حسگر تمام گره. گیردمی شبکههای گرهپوشیده شده بوسیله 

شوند و تنها به طور یکنواخت در منطقه نظارت شده پراکنده  می

آوری شده در یک طرف، سینک را به عنوان مقصد نهایی داده جمع

تا  M، های حسگر معمولی و سینکبه جزء گره. خواهیم داشت

am ، aمتحرک نیز وجود دارد که باعامل
….، a



. دشوننشان داده می

توانند مسیر حرکت خود را انتخاب نمایند و متحرک میهایعامل

آوری کنند و شود جمعهای حسگر فرستاده میای که از گرهداده

توانایی برقراری ارتباط در . بعد از پردازش به گره سینک بفرستند

باشد های حسگر معمولی میمتحرک بسیار بیشتر از گرههایعامل

  .شوندسینک به منبع انرژی محدود نمیو آنها همانند گره 

 لذا شودیم محسوب نیسنگ برنامه کی یفاز ماژول کهییجاآن از

 ییتوانا .شودیم کسر یفاز ماژول یاجرا بابت گره یانرژ از یمقدار

 حسگری هاگره از شتریب اریبس متحرکیهاعامل در ارتباط یبرقرار

 محدود یانرژ منبع به نکیس گره همانند آنها و باشدیم یمعمول

 .[3]شوندینم

  1انتشار مدل -1-1

-یم نظر در داده یآورجمع هنگام در را داده انتشار کار، نیا در

 آن در که میکنیم استفاده انتشار مدل از ما مرجع با مشابه. میریگ

 

 

 

 
 

 
 Fusion Model 

 U گره. فرستندیم را شانیها داده مداوم طور به حسگر یهاگره

 به و شودیم ارسال V گره از که کند افتیدر را یحسگر داده دیبا

 انتشار از بعد داده یکل مقدار. شودیم داده نشان D(V) صورت

D(U) و D(V)  [3] شودیم انیب ریز صورت به. 

 

  (1          )                                                   
 

 از بعد و قبل بیترت به را داده مقدار D(V) و D(U) جانیا در

 را D(V) و D(U) موثر یهمبستگ بیضرρ . دهندیم نشان انتشار

 از شتریب انتشار از بعد داده مقدار( 1) رابطه براساس .دهدیم نشان

 و D(U) ممیماکز از کوچکتر و باشدینم D(V) و D(U)  مجموع

 .[3]ت سین D(V) ای

  یانرژ مدل -1-2

 دقت د کهکنیم استفاده یگوس تیعضو توابع از پژوهش نیا

 یانرژ مصرف مدل. دارد یاذوزنقه و یمثلث به نسبت یباالتر

 هر. باشدیم LEACH در یانرژ مصرف مدل همان شده، استفاده

 Es اندازه به خود از d فـاصله به داده بیت 1 ارسال برای گـره

 .[3] آیدمی بدست ریز رابطه از که کندمی مصرف انرژی

 

 
 داده ارسال بابت یمصرف یانرژ مقدار: (2)

 

. هستند ستمیس یپارامترها دو هر  Eampو  Eelec ،2در رابطه 

Eelec فرستنده، الکترونیکی مدارات سازیفعال برای الزم انرژی 

dco ،حدآستانه mp ε و fs ε توان کنندهتقویت سازیفعال انرژی 

 بیشتر صورت در .است باز فضای و مسیره چند وضعیت دو برای

 توانِ کنندهتقویت تنظیم با ،dco آستانهحد  از فاصله بودن

-این غیر در نمود؛ استفاده مسیره چند مدل از توانیم فرستنده

 .[3] شودمی استفاده کانال برای باز فضای مدل از صورت

 ان مشکلیب -1-3

 های درون هرتوان مصرف انرژی را در بین گرهچگونه می 

قالب توازن مصرف خوشه به حالت توازن درآورد ؟ این مشکل را در 

 .دهیمانرژی درون خوشه مورد بررسی قرار می
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  هایی که به دو خوشه چگونه مصرف انرژی در بین گره

آوریم؟ این مشکل را در قالب متفاوت تعلق دارند به حالت توازن در

 دهیمها مورد بررسی قرار میخوشه توازن مصرف انرژی در بین

[3]. 

 معماری پروتکل  -2

به کارایی بهتر، کل شبکه را با توجه به مکان هر گره  برای دستیابی

کند و هر خوشه های منظم تقسیم میضلعیهای ششبه سگمنت

-عامل. شماری تشکیل شده استوجهی بیهای ششاز سلول

های حسگر است و مسئول مدیریت عملکرد تمام گره متحرک

 .باید فعال باشدهمیشه 

یابی دارد، این امر در مسیرانتخاب سر خوشه چندان ضرورتی ن* 

متحرک، با عامل. باشدها یک چالش می WSNهای قدیمی خوشه

برای تعیین سرخوشه به صرف هزینه اضافی برای ارتباطات و 

 . محاسبه نیاز نیست

برای . باشدتر میمتحرک آسانتقسیم خوشه با وجود عامل* 

سلولی، از  ای ثابت و ویژه نظیر توپولوژیتشکیل یک ساختار خوشه

توان شود و محدوده خوشه را نیز میمتحرک استفاده مییک عامل

هایی براحتی تنظیم نمود تا در محدوده  رسری پارامت بر اساس یک

 .[3] قرار بگیرد آن فاصله ارتباطاتی 

 حرکت بازوی متحرک -3

های تواند مصرف انرژی را در بین گرهمتحرک که میمکان عامل

بیاورد، باید در نقاط  یادی به حالت توازن درحسگر تا حد بسیار ز

هی که باید به گره. عرضی سه سلول شش ضلعی مجاور باشد

تر باشد وظایف بیشتری دارد که این موجب متحرک نزدیکعامل

نشان  1 طور که در شکلهمان. شودتوزیع نامتوازن مقدار داده می

را نشان متحرک سه مکان مختلف عامل C ،B،Aداده شده، نقاط

تر از ای که سریعجا ما برای نشان دادن منطقه در این .دهندمی

 SC ،SB ،SAاز، کندسایر جاها انرژی را در خوشه مصرف می

مصرف انرژی را در این مناطق نشان EC، EB ، EA .کنیماستفاده می

اند که به وجهی درست شدههای ششاین مناطق از سلول. دهندمی

مقدار کلی  .و بیشتر وظایف را بر عهده دارندد نمتحرک نزدیکعامل

      و       ،        داده این مناطق به صورت 

 .شودمشخص می

وجهی قرار متحرک در مقطع عرضی سه سلول ششوقتی عامل

وجهی به دریافت داده نیاز دارد، گره حسگر در سه سلول شش

در . کنندمیمتحرک ارسال ندارد و تنها داده حسگر را به عامل

متحرک توانند با عاملسلول شش وجهی وجود دارد که می 9اینجا 

متحرک مسئول انتقال مجدد کنند و این عاملارتباط برقرار می

         .[3] (3 رابطه) باشدهای دور میداده از مسافت

   

(3                     :)                                                                                           
 

از دو سلول شش وجهی b متحرک به مقطع عرضی وقتی عامل

 (4رابطه ) ها در دو سلول به دریافت داده نیاز ندارندرود، گرهمی

[3].          

(4 :)                                                                                                                            
 

وجهی از یک سلول شش cمتحرک به تقاطع نقطه وقتی عامل

وجهی به دریافت داده نیاز ها در سلول ششکند، گرهحرکت می

 6در اینجا  .اشدبندارد و تنها مسئول انتقال داده حسگر به عامل می

متحرک ارتباط برقرار سلول وجود دارد که به طور مستقیم با عامل

    .[3] (5 رابطه) کنندمی 

        

 
 .[3]متحرک مکان مختلف عامل 1شکل 

   

(5:)  

 
                                                                                                

(6 :)                            
        

 

         (7:)                                                                       

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

 

 آید،بدست می [3]  6و  [3]  5رابطه  سازیپس از تسهیل و ساده

برای توازن ، است Aمتحرک در نقطه هایکه مکان عاملزمانی

-وجهی مختلف در خوشه مناسب میهای ششمصرف انرژی سلول

تواند ضرورتی ندارد که همه نقاط لحاظ شود چون می. باشد

-مناسببنابراین  .دهندپیچیدگی الگوریتم را تا حد زیادی کاهش 

د وشمیتعیین  Aنقطه  1 متحرک در شکلترین مکان برای عامل

[3]. 

 ارائه شدهالگوریتم  -4

انتخاب می شود و یک پیغام  یک عامل متحرک به عنوان سرخوشه

ها ارسال کرده و وضعیت سرخوشه شدن خود را اعالم به سایر گره

سایر گره پس از دریافت پیام، به عامل متحرک فوق . می کند

متصل می شوند تا در زمان مشخص شده، داده های جمع آوری 

فاز  و و در فاز مسیریابی درون خوشه ای .شده را ارسال می کنند

 .گرددی میان خوشه ای، عمل مسیریابی انجام میمسیریاب

جمع آوری داده در بین خوشه ها از سلول شش وجهی با باالترین 

سطح آغاز می شود و وقتی تمام داده ها از طریق گره میانی یا رله 

 .به عامل متحرک منتقل شدند، جمع آوری داده نیز پایان می یابد

 :به شرح زیر استمسیریابی های به کار رفته در تکنیک متریک

 3فرکانس و هاگره 2ماندهیباق یانرژ متحرک،عامل تا 1فاصله پارامتر

 داده افتیدر جهت حسگر گره به متحرکعامل که یدفعات تعداد)

 .کندمی  استفاده یابیریمس یبرا( است نموده مراجعه

 4ایدرون خوشهفاز مسیریابی  -4-1
انتقال داده از ارتباط ، برای ایدرون خوشهر فاز مسیریابی د

های شش در بین سلول. ای استفاده شدچندگامی درون خوشه

-وجهی یک سری مسیرهای چندگامی محکم و قوی تشکیل می

شود تا ضمانت نماید که داده خارجی تولید شده بوسیله دورترین 

 

 

 

 
 

 


Distance 



Remaining Energy 



Frequency 

4 Inter-Cluster 

 2طور که در شکل همان. شودگره به عامل متحرک منتقل می

-ها از سلول ششداده در بین خوشه آورینشان داده شده، جمع

ها از طریق شود و وقتی تمام دادهوجهی با باالترین سطح آغاز می

آوری داده نیز متحرک منتقل شدند، جمعگره میانی یا رله به عامل

برداری یک به یک و های مجاور نقشهدر بین سلول. یابدپایان می

گردد ها منتقل میشود و داده در بین آنیا چند به یک تشکیل می

باید یک سلول  iوجهی با گره سطح به این ترتیب هر سلول شش

-می i-های مجاور انتخاب نماید که دارای سطح مقصد را از سلول

انتخاب سلول سطح بعدی بر اساس سه پارامتر فاصله تا . باشد

-تعداد دفعاتی که عامل)مانده و فرکانس متحرک، انرژی باقیعامل

-تعیین می( ره حسگر جهت دریافت داده مراجعه کردمتحرک به گ

 .شود

هستند، داده شان را بر اساس  Hi,mهایی که در تمام گره

-Hi  هایی که در سلول مقصد مربوط بهپارامترهای فوق به گره

1,n،این مورد،  در .کنندجلورانی می فازیبا کمک منطق قرار دارندi 

 Hi-1,nکند وسلول منبع عمل میبعنوان  Hi,m .تعلق دارد [ , n]به 

تواند این طرح می. کندعمل میHi,m  بعنوان مقصد وابسته به 

های مجاور به طور موثر کاهش برخوردهای داده را در بین سلول

-یک پیام کنترلی به گره متحرکبه این ترتیب که هر عامل .دهد

که  ایها همسایه، گرهاز بین گره. کندهای خوشه خود ارسال می

بهترین وضعیت را داشته باشد بعنوان گره رله برای مسیریابی درون 

 .ای انتخاب می شودخوشه

 

 
 .[3]آوری داده در خوشه ای از جمعنمونه 2 شکل

 

متحرک، وضعیت هر گره رله با توجه به سه پارامتر فاصله تا عامل

گره متحرک به تعداد دفعاتی که عامل)مانده و فرکانس انرژی باقی

با توجه به . شودتعیین می( حسگر جهت دریافت داده مراجعه کرد

موارد گفته شده مسیری بهینه است که آن گره رله، انرژی بیشتری 

. تری داردمتحرک کمتر و فرکانس پایینداشته، فاصله آن تا عامل

ی انتخاب شده، در همان ها پس از تجمیع توسط گره رلهداده

به همین ترتیب در گره رله بعدی نیز همین شود و مسیر ارسال می

 .متحرک برسدیابد تا داده به عاملکار ادامه می
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 1اییابی میان خوشهفاز مسیر -4-2
ای، برای انتقال داده از ارتباط یابی میان خوشهدر فاز مسیر

 متحرکای استفاده شده است که هر عاملچندگامی میان خوشه

از بین . کندهای اطراف ارسال میمتحرکیک پیام کنترلی به عامل

متحرکی که بهترین وضعیت را متحرک همسایه، عاملهایعامل

وضعیت . شودای انتخاب میخوشهداشته باشد برای مسیریابی میان

متحرک بعدی با توجه به پارامتر فاصله تا ایستگاه پایه هر عامل

-عاملسازی توسط ها پس از تجمیع و فشردهداده. شودتعیین می

شود و به همین متحرک انتخاب شده، در همان مسیر ارسال می

یابد تا داده به متحرک بعدی نیز همین کار ادامه میترتیب در عامل

 .گیرنده مرکزی برسد

 سازی رویکرد فازیپیاده -5

هدف از بخش فازی از پروتکل ارائه شده این است که مقدار بهینه 

کند که مسیریابی بهینه به  تعیین nاز گره  NC(n)از هزینه گره 

و  DI(n)  متحرکو فاصله گره تا عامل RE(n)مانده انرژی باقی

متحرک به گره حسگر تعداد دفعاتی که عامل) FR(n)فرکانس 

 .بستگی دارد( جهت دریافت داده مراجعه کرد

 

 
مانده گره، انرژی باقی)فازی در مسیریابی با سه ورودی ساختار ماژول 3 شکل

 (گره هزینه)و یک خروجی ( متحرک، فرکانسگره تا عامل فاصله

 

-رویکرد فازی گام مسیریابی را با مشخصات زیر نشان می 3 شکل

یک خروجی  FR(n) و DI(n)و  RE(n)متغیر ورودی  سه دهد،

NC(n)، بود[0...  1]، و [0...  10]، [0...  5] های همگانیبا بازه ، .

روش جدید ما از پنج تابع عضویت برای هر ورودی و یک متغیر 

 

 

 

 
 

 


Intra-Cluster 

. نشان داده شد 3طور که در شکل کند، همانخروجی استفاده می

برای رویکرد فازی، مقدارهای فازی توسط موتور استنتاجی پردازش 

های مختلف برای شوند که متشکل از یک پایگاه قانون و روشمی

 .باشداستنباط قوانین می

ساده است که به  If-Thenاساس قانون یک سری از قوانین 

شود و از متغیرهای متغیرهای فازی ورودی و خروجی مربوط می

های فازی و کند که هر کدام توسط مجموعهزبانی استفاده می

 .گردید توصیف ANDعملگر مفهوم فازی 

 نشان را شده ارائه روش در استفاده مورد Then-If نیقوان 1 جدول

 .باشدیم یفاز نیقوان هیپا یبرا 125=  5 ^ 3 کل تعداد با دهد،یم

بسیار باال باشد و  RE(n)اگر  مسیریابیبه عنوان مثال، در گام 

ای مشابه و موازی همه این به شیوه. بسیار باال است NC(n)سپس 

هر قانون که منجر به . شوندبا یک موتور استنتاج فازی پردازش می

سازی، یک مقدار در پایان، فازی. حل فازی نهایی استفضای راه 

این . کنداز فضای فازی راه حل پیدا میرا خروجی  Crispواحد 

سازی با فازیتمرین غیر. مقدار نشان دهنده هزینه گره است

نشان  [6]  8شود که در رابطه استفاده از روش مرکز ثقل انجام می

 :داده شد

(8                         :)                                                                                                                                                    
 Ciاست، و  iدر آن خروجی قانون بر پایه قانون Ui  توسط که 

پارامترهای ورودی در مسیریابی  .عضویت خروجی استتابع  مرکز

و  (Energy)، انرژی (Distance)توسط ماژول فازی شامل فاصله 

هر یک از  2متغیرهای زبانی. هستند (Frequency)فرکانس 

 :[6]ها  عبارتند از ورودی

 
(9:)                                                                                                                                      

 

(10:)                                                                                                       
 

(11                  :)                                                                                                       
 

 : [6] اند اززبانی عبارت خروجی تابع عضویت به صورت مقادیر

 

 

 

 
 

 
 linguistic Variables 
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(12  :)                                                                                              

 و شبیه سازی ارزیابی عملکرد        -6

 WSNدر اینجا به بررسی الگوریتم ارائه شده در زمینه مسیریابی 

. متحرک بنا شده استفازی و عاملپردازیم که بر مبنای منطقمی

برای اثبات بهینه بودن الگوریتم فوق، مبنای مقایسه را با الگوریتم 

A-Star را سازی ایم و نتایج حاصل از شبیهفازی قرار دادهبا منطق

پارامترهای . ایمبا پارامترهای یکسان در هر دو الگوریتم نمایش داده

 ماندهانرژی باقی: موثر در الگوریتم پیشنهادی عبارتند از

(RE:Remaining Energy)فاصله ، (Distance) ،

متحرک به گره تعداد دفعاتی که عامل) (Frequency)فرکانس

 .(حسگر جهت دریافت داده مراجعه کرد

 افزایشمصرف انرژی و به توازن نظر  را ازوش ارائه شده اثر ر

ارائه سازی روش ، نتایج شبیهدهیممینشان را عمر شبکه طول

برای دو  فازیبا منطق A-Starبا الگوریتم جستجوی  شده،

نتایج به دست آمده  .شد مقایسه مختلفتوپوگرافی با منطقه 

نشان  7، 6، 5، 4 هایر شکلتحت سناریوهای مختلف شبکه د

عمر شبکه و همچنین از نظر طول پیشنهادیروش  که دهدمی

 .[6]استای داشته بهینهمتوسط مصرف انرژی 

 سازیمقادیر شبیه -6-1
انجام شده و نتایج  Matlabسازی در محیط عملیات شبیه

های زنده، میانگین سازی در دو بخش مقایسه تعداد گرهشبیه

 . مصرف انرژی گره نشان داده شده است

 سازیمقادیر پارامترهای مشترک شبیه -6-2

 Aبه صورت تصادفی در یک منطقه توپوگرافی حسگر گره  100

مجموعه دیگر از  یک. شده است متر مستقر 100× متر  100ابعاد 

با  Bگره حسگر به صورت تصادفی در یک منطقه توپوگرافی  100

 منطقهدر هر دو . شده است متر مستقر 200× متر  200د ابعا

. متر را دارند 30 سنجشمحدودیت انتقال  Bو  A توپوگرافی

. گردیدروش ارائه شده در این دو منطقه توپوگرافی تست  کارائی

و  Aبرای منطقه ( متر 90متر،  90)داده واقع در  سینکتنها یک 

 یتمام. وجود دارد Bبرای منطقه ( متر 45متر،  180)در واقع 

با استفاده از روش . دارد J 0.5اولیه یکسان های حسگر انرژی گره

که تا حد زیادی در این  درخواست شدهمدل رادیو  یناول ،ارائه شده

 . [1]می شود ارزیابی  WSNپروتکل مسیریابی در  ،منطقه

 مقادیر پارامتر سناریوی اول -6-3
 

 .(A)سازی در سناریوی اول مقادیر پارامترهای شبیه 1 جدول

 مقدار پارامتر

 Topographical Area اندازه شبکه

(meters (m) 

 Number of Nodes =  های حسگرتعداد گره

 Sink location (meter) = () موقعیت ایستگاه پایه

 مقادیر پارامتر سناریوی دوم -6-4
 

 .(B)سازی در سناریوی دوم مقادیر پارامترهای شبیه 2 جدول

 مقدار پارامتر

 = Topographical Area (meters) اندازه شبکه

 (m) 

 Number of Nodes =  های حسگرتعداد گره

 Sink location (meter) = () موقعیت ایستگاه پایه

 

با عبارات به ترتیب  ،هااین مدل، انتقال و دریافت هزینه بر طبق

EnT (k) = Eelec•k + Eamp•k.d  وEn R(k) = Eelec•k 

فاصله گره  d تعداد بیت در هر بسته، kمشخص بود، که در آن 

انرژی  به ترتیب هر بیت Eelecو  Eampگره گیرنده،  ازفرستنده 

در انتقال و یا دریافت و انرژی مورد نیاز هر بیت  مدارات شدهاتالف 

قابل قبول  نرخفایر برای رسیدن به آمپلی در هر متر مربع برای

با به ترتیب سازی شبیه. به دست آمد (SNR)سیگنال به نویز 

و  Eelecبرای   pJ/bit/m و  nJ/bitاستفاده از مقادیر 

Eamp این پارامترها برای هر دو الگوریتم . شودانجام میA-Star 

فازی بصورت یکسان متحرک با منطقفازی و الگوریتم عاملبا منطق

 با دورها از یتابع عنوان به زنده یهاگره تعداد .در نظر گرفته شد

 .باشدیم B و A منطقه دو هر یبرا مختلف روش دو

 سازی سناریوی اولنمودار شبیه -6-5
 عمرطول شوند،یم ارسال A منطقه در هابسته یتمام یهنگام

 آمده دست به عمرطول برابر 5 به کینزد شده ارائه روش با شبکه

 .یابدمی شیافزا یفازمنطق با A-Star تمیالگور توسط

 های زندهمقایسه تعداد گره -6-6

از آنجا که با پایان رسیدن انرژی موجود در گره، زمان مرگ یک 

ترین پارامترهای بهینگی عملکرد رسد یکی از مهمگره فرا می

-بی ها در شبکه حسگرهای مقایسه زمان اولین مرگ گرهالگوریتم

لذا جهت . باشدها میسیم و به تناسب آن، زمان مرگ نیمی از گره
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های زنده در شبکه حسگر، مجموع تعداد نمایش پارامتر تعداد گره

که در آنها در دور جاری انرژی وجود  میکنیم محاسبه راهایی گره

 .دارد

 
فازی و الگوریتم با منطق A-Starهای زنده در الگوریتم تعداد گره  4 شکل

 .(A)پیشنهادی در سناریوی اول 

 

نشان داده  4با پارامتر مورد مقایسه در سناریوی اول که در شکل 

متحرک های زنده در هر دور اجرای الگوریتم عاملشد، تعداد گره

. باشدفازی میبا منطق A-Starهای مشابه الگوریتم فازی،با منطق

فازی در دور متحرک با منطقعاملمرگ اولین گره در الگوریتم 

با  A-Starافتد و مرگ اولین گره در الگوریتم اتفاق می 5493

بنابراین الگوریتم ارائه شده، . میردمی 181منطق فازی در دور 

با منطق فازی زمان مرگ اولین  A-Starتوانسته نسبت به الگوریتم 

 4ازی شکل سچنین در تحلیل شبیههم. گره را به تاخیر بیاندازد

فازی با منطق A-Starالگوریتم  2217گردد که از دور مشاهده می

ها، انرژی خود را از دست داده است و این در صد گره 50بیشتر از 

افتد که دلیلی بر می 12014اتفاق در الگوریتم ارائه شده در دور 

بهینه بودن الگوریتم ارائه شده در به تعویق انداختن زمان مرگ 

 .باشدسیم میو در نتیجه افزایش کارایی شبکه حسگر بی هاگره

 سازی سناریوی دومنمودار شبیه -6-7
های حسگر به اندازه میدان در سناریوی دوم، نسبت تعداد گره

سازی باشد، یعنی شبیهتر از سناریوی اول میشبکه حسگر کوچک

 همه که یزمان، نیچنهم .باشدشبکه حسگر با تراکم کم گره می

 توسط آمده دست به شبکه عمرطول شده، فرستاده یهابسته

 توسط آمده دست به جهینت برابر 3 از شیب ما یشنهادیپ یهاروش

 .است افتهی شیافزا A-Star تمیالگور

 های زندهمقایسه تعداد گره -6-8

نشان داده  6در پارامتر مورد مقایسه در سناریوی دوم که در شکل 

های زنده در هر دور اجرای الگوریتم ارائه شده برابر شد، تعداد گره

مرگ اولین گره در . باشدفازی میبا منطق A-Starالگوریتم 

افتد و اتفاق می 4826الگوریتم ارائه شده در این سناریو در دور 

بنابراین در این . میردمی 98در دور  A-Starاولین گره در الگوریتم 

-با منطق A-Starته نسبت به الگوریتم سناریو نیز ارائه شده توانس

 . فازی، زمان مرگ اولین گره را به تاخیر بیاندازد

چنین با مقایسه زمان مرگ اولین گره در سناریوی اول و دوم هم

توان مشاهده کرد که این زمان در سناریوی دوم در الگوریتم می

A-Star تر بزرگافتد و دلیل آن نیز زودتر اتفاق می ،یفازمنطق با

ها از شدن محیط شبکه حسگر و در نتیجه فاصله بیشتر گره

ها بوده و در باشد که نتیجه آن مصرف انرژی بیشتر گرهیکدیگر می

 سهیمقا با افتد همچنینها سریعتر اتفاق مینهایت زمان مرگ گره

در الگوریتم ارائه  دوم و اول یویسنار در گره نیاول مرگ زمان

 .توان با بهینگی بیشتر مشاهده کردمیشده، این مورد را 

گردد که از دور مشاهده می 6 سازی شکلچنین در تحلیل شبیههم

های خود گره%  50فازی بیشتر از با منطق A-Starالگوریتم  4183

را از دست داده است و این اتفاق در الگوریتم ارائه شده در دور 

الگوریتم ارائه شده در به افتد که دلیلی بر بهینه بودن می 14037

ها و در نتیجه افزایش کارایی شبکه تعویق انداختن زمان مرگ گره

 نیمی از مرگ زمان سهیمقا باچنین باشد همسیم میحسگر بی

 در زمان نیا که کرد مشاهده توانیم دوم و اول یویسنار درها گره

ارائه  تمیالگور ی وفازمنطق با A-Star تمیالگور در دوم یویسنار

تغییر مکان ایستگاه پایه و  زین آن لیدل و افتدیم اتفاق دیرتر ،شده

 از هاگره شتریب فاصله جهینت در و حسگر شبکه طیمح شدن بزرگتر

 در و بوده هاگره شتریب یانرژ مصرف آن جهینت که باشدیم گریکدی

 .افتدیم اتفاق ترعیسر هاگره مرگ زمان تینها

 

 

فازی و الگوریتم با منطق A-Starهای زنده در الگوریتم تعداد گره  6 شکل

 .(B)پیشنهادی در سناریوی دوم 

 

 اریبس شده ارائه روش در گره نیاول مرگ زمان که است واضح

-منطق با A-Star تمیالگور در گره نیاول مرگ زمان از تریطوالن

 روشن ،6، و 4های شکل از .است B و A سناریوی دو هر در یفاز

-منطق با A-Star تمیالگور برابر درارائه شده  روش یاجرا که است
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 شبکه عمرطول حداکثر و یانرژ مصرف تعادل حفظ نظر از یفاز

 . باشدیم بهتر

 به هاگره تمام که است شده اجرا فرض نیا با فوق یهایسازهیشب

 که یزمان تا( داریپا یکاف یانرژ با یعنی) شودیم ینگهدار یخوب

 . ردیمیم گره

 یحتیا  کی که باشد ییهاتیموقع است ممکن ،یواقع یایدن در

 ریمس عملکرد در ییتوانا درمعمولی بطور متناوب  حسگرها شتریب

 عملکرد به ی رانوسانات است ممکن یرفتار نیچن. ی قرار گیردبحران

WSN گرفته نظر در یاریبس یپارامترها که طورهمان. کند اضافه 

 است ممکن موضوعات نیا مورد در ندهیآ یهایبررس شود،یم

 .باشد یچالش و جالب یلیخ

 گیریبحث و نتیجه      -7

 شبکه عمرطول کهاین است  هاشبکه نیا یاصل یهایژگیو از یکی

 نامتعادل یانرژ مصرف، شودیم مربوط ریمس انتخاب به شدت به

 دیجد تمیالگور کدر این مقاله، ی. است WSN در یذات مشکل

متحرک عامل از یبیترک از استفاده باکارآمد برای مسیریابی -انرژی

 ریمس انتخاب به قادر ،دیجد روشاین . میداد ی، ارائهفاز و رویکرد

-یباق نیباالتر یایمزا با نکیس به منبع گره از یابیریمسدر  نهیبه

فرکانس  نیکمتر و فاصله تا ایستگاه پایه حداقل ،یانرژ مانده

متحرک به گره حسگر جهت دریافت داده که عامل تعداد دفعاتی)

 با هاروش گرید با را شده ارائه روش ییکارا. باشدیم( مراجعه کرد

 و یبررس مورد مختلف یتوپوگراف با سناریو دو در های مشابهاریمع

 ما ،فازیمنطق زمیمکان یدرست یابیارز یبرا. گرفت قرار سهیمقا

 و مکنییم یسازهیشب هادوره از یاریبس در رای ابیریمس اتیعمل

-را مشخص می رودیم فراتر آستانهحد  از انحراف که یدفعات تعداد

 را ایآستانه اندازه مجموعه تنها نه ،آن یدرست یابیارز یبرا .کنیم

 . منمایییم میتنظ زین را متحرکعامل مقدار م،دهییم رییتغ

 عمرطول که دهدیم نشان را دیجد کردیرو اثر یسازهیشب جینتا

تا  پراکنده یتصادف طور به یهاگره با میسیب حسگر یهاشبکه

 کینزد شدهارائه روش با شبکهبه دست آمده  عمرطولچهار برابر 

 با A-star تمیالگور توسط آمده دست به عمرطول برابر چهار به

متحرک و با استفاده از عاملجا  در این .افتی شیافزا یفازمنطق

ها یک روش ارتباطی بهینه بین ایستگاه پایه و گره فازی،منطق

ایم که منجر به سازی مصرف انرژی ارائه کردهبرای کاهش و متوازن

روش فازی بکار گرفته شده در . گرددعمر شبکه میافزایش طول

مانده و سه پارامتر فاصله تا ایستگاه پایه، انرژی باقیجا از این

-شبیهنتایج حاصله از . دشومیفرکانس برای مسیریابی استفاده 

کاهش مصرف انرژی و افزایش عملکرد موفق آن را در ها سازی

های مورد اشاره به عمر شبکه را در مقایسه با سایر الگوریتمطول

 .رسانداثبات می

 :منابع و ماخذ

 

[1]   C. Hong-bing. Y. Geng, H. Su-jun “NHRPA: A 

Novel Hierarchical Routing Protocol Algorithm for 

Wireless Sensor Networks”. The Journal of China 

Universities of Posts and Telecommunications. 

Published by Elsevier, (September 2008), pp. 75-81. 

 

[2]   N. Nasser, Y. Chen. “SEEM: Secure and Energy-

Efficient Multipath Routing Protocol for Wireless 

Sensor Networks”. Computer Communications. 

Published by Elsevier, (May 2007), pp. 2401-2412. 

  
[3]   K. Lin, M. Chen, Sh. Zeadally, J. J.P.C. Rodrigues 

“Balancing Energy Consumption with Mobile Agents 

in Wireless Sensor Networks”. The International Journal 

of Grid Computeing and Escience. Published by 

Elsevier, (2012), pp. 1-12. 

 

[4]   J.r Yick, B. Mukherjee, D. Ghosal. “Wireless 

Sensor Network Survey”. Contents lists available at 

ScienceDirect Computer Networks Published by 

Elsevier, (May 2008), pp. 1-42. 

 

 [5]   N. A. Pantazis, S. A. Nikolidakis, D. D. Vergados. 

“Energy-Efficient Routing Protocols in Wireless 

Sensor Networks: A Survey”. IEEE Communications 

Surveys & Tutorials, Accepted for Publication, (2012), 

pp. 1-41. 

 

[6]   I. s. AlShawi, L. Yan, W. Pan, B. Luo. “Lifetime 

Enhancement in wireless sensor network Using Fuzzy 

Approach and A-Star Algorithm”. IEEE Sensors 

Journal, (Octobr 2012), pp. 1-9. 

 

[7]   M. A. Labrador, P. M. Wightman. “Topology 

Control in Wireless Sensor Networks”. Published by © 

Springer Science + Business Media B.V, (2009), pp. 3-7. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

