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 چکیده

کاربردهای . قرار دارند ای یشرفتهپدر معرض تحقیقات و توسعه  TWSNسیم زمینی یا  بی حسگرهای  شبکه

برای  TWSNهزینه، کوچک، دارای پیکربندی راحت و قابل تنظیم  های کم متعددی وجود دارد که از گره

های اخیر  پیشرفت. برند تلف بهره میمخ محیطی یستزها و رویدادهای  نظارت، تشخیص و ردیابی پدیده

امکان  TWSNهای با مصرف انرژی پایین به  الکترونیک و سنسورهای مینیاتوری و نیز تکنولوژی ینهدرزم

را  UWSNسیم زیردریایی یا  بی گر حسهای  شبکه. را داده است یردریاییزکاربردهای  ینهدرزمگسترش 

تا حد زیادی به  UWSNهای  هنوز هم پیشرفت. ار گرفتتوان در بسیاری از کاربردهای جدید به ک می

 .غلبه کند ها آنباشد که باید بر  چندین چالش تکنولوژیکی وابسته می

. نماییم های موجود بر سر راه آن را ارائه می ، کاربردهای آن و چالشUWSNدر این مقاله، مروری بر 

دهیم که در حال حاضر در  می انجام UWSNهای مختلف  همچنین یک ارزیابی بر روی معماری

 .شوند به کار گرفته می UWSNهای  سیستم

 

 شبکه حسگر زیرآب یها چالش، UWSN کاربرد، UWSN :کلیدیواژگان 
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 مقدمه -1

بنیادی  های یژگیو. آید می حساب بهیک زمینه فعال تحقیقات و توسعه  TWSNسیم زمینی یا  های سنسور بی شبکه

TWSN های مینیاتوری که با همکاری یکدیگر قابلیت نظارت،  ینه پایین، مصرف انرژی پایین و تعداد باالی گرههمچون هز

آورند این زمینه را به یک زمینه فعال برای  تشخیص و ارزیابی رویدادها و اشیا مختلف را در یک محیط معین فراهم می

و  سریع، پوشش نواحی گسترده سازی یادهپقادر به  TWSN. چندین کاربرد تجاری، صنعتی و نظامی تبدیل نموده است

 .باشد دارای هزینه نگهداری پایین، عملیات ساده و قیاس پذیری کارآمدی می

 WSNسیم یا  های سنسور بی در رابطه با شبکه نوظهور یک زمینه تحقیقاتی UWSNسیم زیردریایی یا  های سنسور بی شبکه

های مختلف  آب پوشانده است، نیاز به تحقیقات گسترده برای نظارت و کاوش در جنبهسطح زمین را % 70ازآنجاکه،  .باشد می

و موجود با کاربردهای  شده اثباتهای زمینی  یک راهکار جدید تطبیق معماری. شود حس می شدت بهها  محیطی اقیانوس

یکی از علل . باشد ای دشوار می ی گزینهگونه که در این مقاله ذکر خواهد شد، راهکار نگاشت معمار همان. باشد زیردریایی می

در  TWSN مثال عنوان به. باشد های شدید محیط عملیاتی این دو شبکه می تفاوت UWSNو  TWSNاصلی ناسازگاری معماری 

آید زیرا در آن  می حساب بهیک انتخاب منطقی  RFارتباطات . باشد غالب مشغول به عملیات می RFیک محیط با ارتباطات 

یک کانال ارتباطی  RFارتباطات  بازهمولی . باشد نتشار از طریق هوا و همچنین میزان اغتشاش محیطی نسبتاً کوچک میتأخیر ا

 .باشد می یرآبزدر  RFآید و این امر ناشی از انتشار خیلی محدود و ضعیف امواج  نمی حساب بهبهینه برای کاربردهای زیردریایی 
[3] 

 

 آکوستیک -1-1

از حالت طبیعی خود  ها مولکولو  ها اتماگر  درواقع. تراگسیل و دریافت انرژی ناشی از ارتعاش در ماده است به معنای تولید،

امواج صوتی امواج  یطورکل به. شود تراگسیل موجهای آکوستیکی می یجهدرنتنوسانی و  یها ارتعاشخارج شوند، این امر باعث 

 .شوندمیمنتشر  یعرض همطولی و  صورت بهمادی بوده که هم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شده یبند خوشههای  ینی نوع با گرهزم WSN یمعماریک : 1 شکل

 

ارتباطات آکوستیک علیرغم قابلیت اطمینان و پایداری باالتر دارای  .شود در محیط زیرآب ارتباطات آکوستیک ترجیح داده می

باشد که  می یهبر ثانکیلوبیت  20 یال یهبر ثان بیتیلوک 5 بین یرآبزنرخ تبادل داده آکوستیک در . باشد پهنای باند محدودی می

 بر. پردازیم می UWSN یکاربرددر این مقاله به بررسی یک زمینه گسترده  .باشد در هوا خیلی کند می RFسرعت در مقایسه با 

و  طراحی بردپیش به منجر ها چالش این چگونه که دهیم می و نشان متمرکزشده UWSN بر مبتنی کاربردهای یشرویپ ها چالش

 ارائه را مختلف UWSN یکاربردها دوم بخش: است شده یسازمانده قرار ینازا مقاله این ادامه. شوند می UWSN یمعمار

بخش سوم بر . پردازیم می و نظامی صنعتی تجاری، های  زمینه در UWSN مختلف کاربردهای بررسی به بخش در این .کند می
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نماید و بخش  موجود را ارائه می UWSN یها بخش چهارم مروری بر معماری. اشدب متمرکز می UWSNهای پیشروی  چالش

 [1,2].پردازد ما می کار یبند جمعپنجم به 
 

 زیرآبارتباطی  های یتکنولوژ - 1-2

 امواج الکترومغناطیسی( الف

 امواج نوری( ب

 امواج صوتی( ج

 

 UWSNکاربردهای  -2
های در  این روند تا حدودی ناشی از پیشرفت. باشد بت در حال افزایش میبه شکل ثا UWSNتعداد کاربردهای مبتنی بر 

و ، ارتباطات زیردریایی، سنسورهای زیردریایی MEMSمکانیکی یا -الکترو-های میکرو هایی همچون الکترونیک، سیستم زمینه

کسر بزرگی از مساحت زمین  ینکهباا، ها باشد که اقیانوس این روند همچنین ناشی از این واقعیت می. باشد تجهیزات می یبند آب

 .اند مانده یباق نشده شناخته یدرست بهاند هنوز هم به شکلی اکتشاف نشده و  را پوشانده
 

  تعداد زیادی از کاربردهایUWSN آنالیز کیفیت آب، نظارت بر  :نمود یبند ردهاربردهای نظارتی کتوان در دسته  را می

، سنجش دما و فشار و نیز آنالیز رسانایی و میزان ها یزمارگان یکرومها و  ی، ردیابی ماهیآلودگی، نظارت بر جریانات اقیانوس

 .آیند می حساب به محیطی یستزهای  هایی از نظارت گل آلودگی همگی جزء مثال
 

  مدفون  یباال سرعتهای ارتباطی  های نفتی، خطوط لوله گاز و نفت، کابل همچون پلت فرم یردریاییزنظارت بر ساختارهای

 .باشد زیردریایی قابل حصول می WSNدر دل اقیانوس و نظارت بر سایر تجهیزات همه و همه با استفاده از 
 

 نظارت بر . اند شده واقع یردریازباشد زیرا اکثر مخازن گاز و نفت در  نظارت بر زلزله یک کاربرد متعارف و خیلی مهم دیگر می

 .استخراج نفت الزم باشدبعدی و چهاربعدی برای  زلزله پیوسته سه
 

 وسایل نقلیه خودمختار زیردریایی یا . شود کنترل و مسیریابی کمکی نیز به کار گرفته میAUVبا کنترل  های نقلیه ، وسیله

 یابی یتموقعنقطه مرجع برای  عنوان به UWSNاز  UUVو وسایل نقلیه زیردریایی بدون سرنشین یا  ROVاز راه دور یا 

نقطه مرجعی برای  تواند های معین می شده بر روی بستر اقیانوس در موقعیت ، سنسورهای نصبمثال عنوان به. کند استفاده می

. فراهم بیاورد UUVو  AUV ،ROVهای آب را برای عبور  و نیز اطالعاتی ارزشمند در رابطه با ویژگی یابی یتموقع

کجا لنگر بیندازند و یا چگونه از  ینکهبااارزشمند در رابطه ها اطالعاتی  توانند برای کشتی سنسورهای زیردریایی همچنین می

 .آید می حساب به UWSNارتباط با رانندگان یک زمینه کاربرد دیگر برای . آورند فراهم  عبور کننده عمق کممعابر 

 

 UWSN بستر اقیانوسسنسورهای زیردریایی متصل بر روی . های نظامی و امنیت ملی نیز دارد ای در زمینه کاربرد گسترده 

افزارهای زیردریایی، ناوگان زیردریایی، حمالت  جنگ. شود یک ابزار نظارتی کارآمد و قدرتمند به کار گرفته می عنوان به

کاربردهای آتی . کنترل و به انجام رسانید UWSNتوان با استفاده از  ها را همگی می زیردریایی و فرایند شکار زیردریایی

UWSN  های بدون سرنشین و  از زیردریاییحاکی از استفادهUUV باشد حملة نظامی می باهدف .UWSN  همچنین برای

به کار گرفته  بندرهادر  لنگرانداختههای  ها و زیردریایی حیاتی همچون تجهیزات اسکله، کشتی های یرساختزتأمین ایمنی 

 .شود می
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 های اکتشاف و استخراج معادن نیز با کمک  فعالیتUWSN دشوار برای  ای ینهگزتاریخی  ازلحاظمعادن . ودش انجام می

توانند تجهیزات  می UUV و AUV ،ROV. آیند می حساب بهتشخیص زودهنگام خطر جهت جلوگیری از یک فاجعه 

 .آیند حساب بهاکتشاف و استخراج معدن کارآمدی 
 

 UWSN و نیز تشخیص خوردگی در توان برای تشخیص خوردگی در خطوط لوله نفت و گاز زیردریایی  را همچنین می

کار  یردریازباشد که تشخیص آن صدها متر  خوردگی، یک فرایند کند و پیوسته می. تجهیزات سکوهای نفتی به کار گرفت

یک ابزار  عنوان بهمتصل شده و  UWSNسیم به  یک شبکه بی صورت بهسنسورهای تشخیص خوردگی . باشد دشواری می

 .شود شی از خوردگی شناخته میارزشمند برای جلوگیری از آسیب نا
 

  استفاده ازUWSN های مرجانی،  ها و جزیره اکتشاف و برداشت از منابع طبیعی زیردریایی همچون معادن، مرجان منظور به

. شود تر تبدیل می به موضوعی جذاب UWSN ٔ  ینهدرزمهای اخیر  های ماهیگیری و فلزات کمیاب همراه با پیشرفت مکان

بندی، شمارش و یا تنها فقط مشاهده  توان برای ارائه یک تصویر بصری، رده تصویربرداری را می تجهیزات سنسورهای

 [3,7] .های حیوانات دریایی به کار گرفت گونه
 

 

 [4]زیرآب  سیم یب ی داخلی گره حسگرمعمار 2-1

 

 
 

 UWSN های چالش -3
UWSN باشد های تکنولوژیکی متعددی روبرو می با چالش. 

 

 کارگیری، نگهداری و مرمت در مقایسه با  تولید، به های هزینهTWSN در حالت معمولی، یک گره . باشد باال می هاخیلیUWSN 

تولید یک محفظه فشار باال چیزی . شود دالر می 100ه زمینی حدود راین هزینه برای یک گ که یدرحالدارد  10Kحدود  ای ینههز

های تحقیقاتی  کشتی. برد دالر هزینه می 100حدود  زیچی یردریاییزل اتصالی سادة یک کاب که یدرحالدالر هزینه دارد  100حدود 

 .کنند را در روز صرف میهزینه دالر  25000الی  5000 شناسی یانوساق

  برداشت قدرت مصرف نیرو وUWSN  شارژ اند قرارگرفتهسنسورهای زیردریایی در عمق زیادی  ازآنجاکه. اند یدهکشرا به چالش ،

. باید به نحوی طراحی شود که کمیابی برق را نیز در نظر بگیرد UWSNگره بنابراین ؛ باشد منطقی دشوار می ازلحاظ هم نآمجدد 

نیازمند نیروی برق  ها آنزیرا در  باشد یمصحیح  ها آنبا توجه به نیروی محرکه  UUVو  AUV ،ROVاین امر بخصوص برای 
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باشد  وات می 30د، نیروی غیر محرک در این تجهیزات چیزی حدود ندار اظهار می کارانپارتن و همگونه که  همان. باشیم بیشتر می

باشد زیرا در اینجا دیگر  ساز مشکلبرداشت قدرت نیز در اینجا . وات متغیر است 110ی ال 15نیروی محرکه چیزی بین  که یدرحال

 ژِی و همکارانایداری کارآمد انرژی همچنان که توسط های پ پروتکل. به منابع بزرگ انرژی همچون خورشید نیز دسترسی نداریم

 .توصیف شد، باید برای کاربردهای زیردریایی نیز توسعه داده شود

  تعیین مکانWSN  و نصب یک گره در یک موقعیت جغرافیایی معین و نیز  یابی مکان. شود تشدید می یردریازدر محیط

و یا  ToAاز زمان ورود یا  TWSNهای تعیین مکان  اکثر تکنیک. باشد می زمان امری دشوار درگذرجایی آن  جلوگیری از جابه

به  UWSN یها گرهولی ازآنجاکه . کنند برای تخمین موقعیت دقیق گره استفاده می RSSIشاخص قدرت سیگنال دریافتی یا 

عالوه بر این، چندین . باشد دشوار میها  با استفاده از این تکنیک ها آنشوند دقت در تعیین محل  پراکنده به کار گرفته می یشکل

 چان راسخار و همکاران. کنند کار نمی یرآبزبرند، در محیط  بهره می GPSهایی که از  تکنیک تعیین مکان دیگر همچون تکنیک

های  چالش د و به مقایسهنکن می یبند ردهراهکارهای تعیین مکان را به دو گروه راهکارهای مبتنی بر بازه و راهکارهای بدون بازه 

 .پردازد ها می پیش روی همه گروه

  تقارن زمانی موضوعی مهم حتی برایTWSN  کنند که  یک راهکار تقارن زمانی ارائه می السون و همکاران،. آید می حساب بهها

 TWSN، اکثر TWSNبرخالف . باشد می یپوش چشم قابل TWSNعملکرد مناسبی دارد زیرا تأخیر در انتشار  TWSNعمدتاً برای 

باشد که در مقایسه با مقدار  متر بر ثانیه می 1500برابر با  یرآبزسرعت انتشار صوت در . برند از ارتباطات آکوستیک بهره می ها

های  شود استفاده از تکنیک پنج مرتبه دامنه تفاوت در تأخیر انتشار باعث می. قابل قیاس باشد RFمتر بر ثانیه برای امواج  108*3

. تواند به یک مشکل برای همزمانی ایجاد نماید ها نیز می اختالف ساعت بین گره. در اینجا غیرعملی باشد TWSNتقارن زمانی 

تواند منجر به یک اختالس بزرگ برابر با  می ppm 50برابر با  ساعتمحاسبه نمود که یک اختالف  گونه ینا هیدمان و همکاران

 یساز همگامزمانی برای  یک پروتکل کاهش هم ازد که نکن پیشنهاد می و هیدمانسید . روز شود 30ثانیه تنها پس از گذشت  130

 .استفاده کنیم NTPبا عنوان پروتکل زمان شبکه یا  ها ساعت

  طول عمرUWSN  آید می حساب بهنیز یک موضوع تحقیقاتی گسترده .UWSN  از مشکالت خوردگی و خطا در کار سنسور رنج

تر دچار زوال و  ها معموالً در دماهای پایین مانند دمای عمق زیاد آب خیلی سریع انجام باتریهای الکترونیکی  بخش. برد می

طول عمر . باشد تر می معادل خیلی کوتاه TWSNدر مقایسه با یک گزینه  UWSN، طول عمر یجهدرنت. شوند فرسودگی می

توان ارزیابی اکتشاف نفت که  ثال برای این امر را مییک م. شود و نگهداری می جایگزینیهای  تری منجر به افزایش هزینه کوتاه

ماهیت . در نظر گرفت ،شود معموالً بین هر یک الی سه سال و تنها برای طول مدت ارزیابی خیلی کوتاهی به اجرا گذاشته می

 .شود می UWSNهای کاربرد آن در کاربردهای زیردریایی وابسته به  منجر به تضعیف زمینه UWSNموقتی 

 یها گره. شود ر انتشار باال تأثیری مخرب بر انتقال داده زیردریایی حتی برای حالت چند هابی میتأثی UWSN  معموالً نیازمند

سازی کارآمد معماری  پیاده منظور بهو نیز  یردریاییزهای  جبران ماهیت موقتی کانال منظور بهحافظه بیشتری برای ذخیره داده 

 .باشند یایی میمبتنی بر ذخیره و انتقال زیردر

 تغییرات در فشار، میزان شوری، جریانات . باشد قابلیت اطمینان و پایداری ارتباط زیردریایی تحت تأثیر شدید محیط می

تواند بر قابلیت اطمینان پیوند  توسط انسان هم می یدشدهتول یسروصدااقیانوسی، طول عمر، تأثیر داپلر ناشی از حرکت در کنار 

خطای بیت و باال منجر به یک چالش بزرگ در رابطه با طراحی راهکار اصالح حتی برای کاربرد و مصرف انرژی نرخ . تأثیرگذارند

 .شود پایین می

 د که سرعت امواج در بازه نکن گزارش می کانگ و همکاران. باشد ظرفیت کانال ارتباطی زیردریایی محدود میX  در محیط

توان تنها برای  بر ثانیه را می یلوبیتکنرخ انتقال پنج  یجهدرنت. رود کیلوبیت بر ثانیه می -کیلومتر  40به مدت به فراتر از  یردریاز

 عمق کمند که ماکزیمم سرعت انتقال داده در آب نک گزارش می پارتن و همکاران. در ایجاد نمود 35ارتباطی با طول هشت کیلومتر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

بیت بر  80شود و با افزایش فاصله تا میزان  فاصله دو کیلومتری برقرار میباشد که این امر در  بر ثانیه می یلوبیتکچیزی حدود پنج 

 .یابد ثانیه کاهش می

  امنیتUWSN  در اینجا برقراری امنیت کار . شود آید که معموالً توسط معماران شبکه نادیده گرفته می می حساب بهیک چالش

. شود ها می تری استفاده کنیم که منجر به افزایش هزینه افزاری اضافه های نرم افزار و الیه باشد زیرا الزم است از سخت دشوار می

های  ها، مجوزها و نیازمندی محرمانگی داده. باشد های انتقالی وابسته می تا حد زیادی به طول بسته UWSNهزینه مصرف نیرو در 

 [6] .باشد تری می های محاسباتی اضافه نیازمند توانایی یرمزنگارمربوط به 

 

 

 UWSN های معماری -4
یک، نیمه متحرک و متحرک اتشامل است یبند دستهیک . نمود بندیتوان به طرق مختلفی دست  را می UWSNهای  معماری

چند هابی یا تک هابی نیز  صورت بهتوان آن را  شود و یا می ارائه می یبعد سهو  یدوبعد صورت بهدیگر  یبند دستهیک . باشد می

بندی  به زمان دسته حساس یرغ، حساس به زمان و بلندمدت یا مدت کوتاه صورت به ها یمعمارگاه دیگر از دید. بندی نمود دسته

 .نماید می یبند دستهبه تأخیر  حساس یرغرا به حساس به تأخیر و  ها یمعماراین  Pompili. شوند می

 

 2D UWSN معماری 4-1

 
 2D UWSN :2شکل 

 

ها معموالً دارای  آن. هر گره به کف اقیانوس متصل شده است. شده است ن دادهنشا UWSNمعماری  ینتر متعارف 2در شکل 

ها نیز  رأس هرکدام از خوشه. کنند صورت آکوستیک منتقل می ها را به باشند، با استفاده از باتری کارکرده و داده اندازه کوچکی می

ها به یک مودم برد باالی ارتباط عمودی  س خوشهعالوه بر حالت آکوستیک، قسمت رأ. شود به قسمت بستر اقیانوس متصل می

توانند  برد باال می یها مودم. دهد ها امکان ارتباط با یک ایستگاه قرارگرفته بر روی سطح اقیانوس را می باشد که به آن مجهز می

ها از  قسمت رأس خوشه .باشند های آکوستیک پرکاربردتر می مدل. باشند RFعمق از نوع  های کم آکوستیک، اپتیک و یا برای آب

انتقال داده از یک گره به رأس . کند های قرارگرفته در این خوشة ارتباط برقرار می طریق حالت آکوستیک و افقی با همه گره

تری دارد که ناشی از  تر است زیرا مصرف انرژی پایین راهکار چند هابی متعارف. تواند چند هابی یا تک هابی باشد خوشه می

 [7] .باشد تر می فرآیند نگهداری و پیکربندی شبکه برای حالت چند هابی پیچیده. باشد بین دو گره می یمودهتر پ هفواصل کوتا

 

 3D یمعمار -4-2

ها با کنترل قابلیت  شده استفاده کند تعیین موقعیت گره های مشابه با آنچه در معماری دوبعدی به کار گرفته تواند از گره می

صورت  توانند به ها می بعدی همه گره در معماری سه. پذیرد سمان متصل به بستر اقیانوس صورت میشناوری به کمک یک ری
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در حالت . باشد سطح اقیانوس ارتباط داشته و یا تنها گره رأس خوشه با آن در ارتباط می یمستقیم با ایستگاه قرارگرفته بر رو

حالت دوم تنها نیازمند آن است که . کن است انرژی بیشتری صرف کندباشند ولی این ارتباط مم ها از یک نوع می اول، همه گره

ای دارای چندین نقطه شکست مجزا در  از سوی دیگر، راهکار خوشه. گره رأس خوشه دارای یک مودم ارتباطی برد باال باشد

 .باشد افزاری می های سخت مؤلفه

ها  تعیین موقعیت همه گره ینجاآورد، چالش موجود در ا فراهم میبعدی تصویری کامل از ناحیه مورد ارزیابی  معماری سه ینکهباا

این امر . دهد ارتباطی بدون اختالل و پوشش کامل منطقه در طول زمان به ما اطمینان می باشد که از بابت  در داخل ساختار می

ها را  ا ممکن است بعضی از این گرهه های عبور کننده و زیردریایی بدان جهت دشوار است که جریانات اقیانوسی، حیوانات، کشتی

 .منجر به قطع ارتباط شوند یجهدچار خرابی کرده و درنت
 

 
 3D UWSN: 3شکل 

 

 

 UUVو  AUV ،ROVاز استفاده  با 3D یمعمار 4-3

تر به ای که در این معماری بیش خصیصه. دهد مثالی از این معماری را نشان می 4شکل . کند های شبکه استفاده می عنوان گره به

دهد ولی منجر  جایی امکان پیکربندی و تنظیم مجدد شبکه را می آن قابلیت جابه. باشد ها می جایی گره آید قابلیت جابه چشم می

کنند  های موبایل معموالً میزان انرژی بیشتری مصرف می عالوه بر این، شبکه. شود به افزایش پیچیدگی فرآیند کنترل شبکه می

مسئله نیرو تا حدودی با استفاده از تجهیزات بدون موتور و شناورها حل . شود صرف نیروی محرکه می زیرا مقداری از انرژی

 .باشد تر می ها کوتاه عناصر متحرک شبکه غیرقابل اطمینان بوده و طول عمر آن. شود می

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Mobile UWSN: 4شکل 
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منظور تأکید بر مزایای هر دو  به. باشد ضعف ویژه خود میدارای نقاط قوت و  UWSNهر دو معماری ثابت و متحرک برای 

کند که شامل  جدید و ترکیبی ارائه می UWSNیک معماری  Vasilescu. باشد معماری، یک معماری جدید و ترکیبی نیاز می

از سنسورهای  توان با استفاده ها را می باشد که داده ثابت و متحرک در کنار یکدیگر به نحوی می های یترکیبی از معمار

این راهکار از ترکیبی از ارتباطات نوری و آکوستیک استفاده . شده بر روی بستر اقیانوس به شکل کارآمد منتقل نمود نصب

ها و تشخیص سالمت شبکه و نگهداری کلی شبکه به کار  معموالً برای انتشار داده یینپا ارتباطات آکوستیک با سرعت. کند می

نقطه با استفاده از  به ارتباط داده نقطه. شود باال به کار گرفته می نقطه سرعت به ت نوری برای ارتباطات نقطهارتباطا. شود گرفته می

 [7] .شود باشند، برقرار می بستر اقیانوس در حال حرکت می یشده بر رو های نصب های متحرک که نسبت به میدان گره گره

 
 گیری یجهنت -5

ما در اینجا . ابزاری برای نظارت، کاوش و پیگیری طول عمر تجهیزات زیردریایی معرفی نمودیمعنوان  را به UWSNدر مقاله ما 

در این مقاله همچنین چندین چالش پیش روی . ارائه نمودیم UWSNهای اقتصادی، صنعتی و نظامی کاربردهای  مروری بر جنبه

عملی  UWSNو  TWSNبین  یک به یکنشان دادیم که نگاشت صورت عملی  این کاربردها را معرفی نموده و به سازی یادهتوسعه و پ

را با  UWSNما قصد داریم تحقیقات خود در زمینة  .عملی و جدید پرداختیم UWSNدر پایان به توصیف چندین معماری . باشد نمی

زیکی نماییم زیرا بخش بخش چشمگیری از وقت خود را صرف الیه فی همچنین ؛ وتمرکز بیشتر بر پشتة شبکه زیردریایی ادامه دهیم

 .باشد در ارتباط می UWSNهای برشمرده شده در این مقاله مستقیماً با الیه فیزیکی  اصلی چالش
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