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 حسگر هایشبکه یبرا آگاه یانرژ یابیریمس تمیالگور کیدر  Sinkتحرک 

 سیمبی
  

 صابر اکبری
 

 Akbari.iteng@yahoo.comایران،  لارستان، اسلامی، آزاد دانشگاه کامپیوتر، واحد لارستان، گروه مهندسی، و فنی دانشکده

  

 چکیده
ها در کنند، در حال افزایا اسبب ب ب ا ام ا ایک کاربردهای حسببگر ک  امروزه ین ن ا اسبباسببی در زندگی بشببر ای ا میهای زیادی برای شبببک کاربرد

  تهدیدی برای اول ممر کل شبک ،چنیک سنسورهایی در دسترس  میزان انرژی ایک بنابرغیر ممکک اسب ب  ،هایی اسب  ک  ارتباااِ  افراد در میی  با یکدیگرمکان

ثر واقع شودب در ایک م ال  ب  واند مؤتگاه برای کاها مصرف انرژی میی زیادی نیاز دارد، راهبرد مسبیریابی انرژی آانرژب   های ارتبااینجا ک  فرآیندباشبدب از آمی

شبود، ررداخت  شده اس ب ین ساختار ددید ها ب  من ور کاها انرژی اسبت اده میبرای راحتی در برخی فرآیند mobile sinkها ک  در بررسبی ین سبری تکنین

 تریک مسیر مودودها با الگوریتا کوتاهها بر اساس مترین اول ممر و میانگیک انرژی گرهی آنریشنهاد شده اس  و م ایس  static sinkو  mobile sinkمسیریابی با 

(SH )دهدبارائ  مینسب  ب  الگوریتا مودود بهتری را  باشدب در رایان الگوریتا ریشنهادی کاراییمی 

 

 سیاببیحسگر های های حسگر، شبک های مسیریابی، گرهرروتکل، Static Sinksو  Mobile sink انرژی، وریبهره :كلیدی هایواژه

 
 

  مقدمه -1

های کوچن حسگر ک  با یکدیگر در ارتباط هستند تشکیل شده اس  و توانایی مشاهداِ ( اصولاً از تعداد زیادی گرهWSNsهای حسگر )شبک  

مشاهده  های گوناگونی ک  برای مدیری  واند و در زمین مورد تود  زیادی قرار گرفت  ،در زمین  تی ی اِ WSNsباشبندب امروزه فیزیکی را دارا می

حسگرها کمبود منابع و انرژی رسند، مورد است اده قرار خواهند گرف ب اما بزرگتریک ایراد ایک مورد نیاز اسب  و در زندگی بشبر وروری ب  ن ر می

 اس ب

سری ر ینبیانگ WSNشبوندب ماهی  رراکنده، تورولوژی رویا و منابع ها ب  صبورِ کنترل از راه دور اسبت اده میدر میی  WSNحسبگرهای 

بک  با شودب حسگرهای شباشد و ایک منابع ب  منوان ین منبع اصلی برای مسیریابی است اده میها میهای خاص برای مسبیریابی رروتکلنیازمندی

وان تابی میهای مسیریهای مها رروتکلدهد در ارتباط هستندب از ویژگیهای شبک  ک  با کاها انرژی در شبک  رخ میهای مت اوِ، با خطامسبیر

ها ریشنهاد WSNهای مسیریابی برای افزایا اول ممر شببک  اشباره کردب در ای چند سبال اخیر بسیاری از رروتکل باب  کاها انرژی مصبرفی 

تیرک اهداف یا  sinkها، تیرک گرهانواع م تل ی از تیرک  WSNها فاکتور تیرک و رویایی در ن ر گرفت  نشده اس ب در اندب اما در اکثر آنشبده

تواند ذخیره شودب در های سبط  بالا میانرژی در حال ب  تیرک دل واه برسبد،  sinkاگر دهند ک  اندب تی ی اِ نشبان مینیز در ن ر گرفت  شبده

WSN وم بسبببتگی ب  کاربرد آن ارا داردب م ه مسبببیر بیرانیاراحی هباsink mobility شبببمند یا های هوهایی ن یر خان تواند برای کابردمی

های ها بسببتگی دارد ک  فاکتورنها و سببرم  آsinkها، تیرک sinkهای مورد اسببت اده ب  موقعی  sinkرودب اما تعداد رزشببکی  ب  کار  هایکاربرد

 مت اوتی برای مش ص کردن کارایی نتایج یا است اده بهتر از تجهیزاِ ودود داردب

های فراوانی دارندب سایز کوچن ایک روزه کاربردمشوند و امی ایجادب  اور تصادفی  ،دنباشمی حسگرک  شامل تعداد زیادی  حسبگرهای شببک 

ک گرددب ایهای مانیتورینگ و بازبینی میدر کار حسگرشود و منجر ب  است اده از تعداد زیادی ها است اده میبرای ب  دسب  آوردن داساز حسبگرها

ایز س حسگرهایهایی ب  اندازه ی سایز کوچن دارای فایدهحسگرهاهای مانیتورینگ و بازبینی در حوزه رزشبکی، مهندسبی و غیره کاربرد داردب کار

باشدب ب  دلیل کوچن بودن سایزشان، باشد، دارای ین واحد حسگر، ین واحد رردازنده و واحد حاف   میبزگ هستندب هر گره ک  دارای سنسور می

نشان داده  1ر شکل د گره حسگرشبک  ین باشدب بلوک دیاگرام هایی میها دارای میبد آننباشد اما برخی مراحل و فرآیها آسان مینرش آگسبت

 شده اس ب
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 هر گره یارهسنسو یمحتوا: 1شکل 

 

ا ههستند ک  اصولًا باید از آنی هاشبود، یافتک موقعی  سبیستا و رویاسازی از ب او هزین  سبیسبتا می اندازهب  دلیل اینک  سببب افزایا 

باشد و آوری ساده میکندب ایک امر ین فرآیند دمعهای دیجیتال تبدیل میهای آنالوگ را ب  سیگنالسبیگنال، ADCروشبی کردب سبنسبور چشبا

زینی قابل دایگ ،سیاهای حسگرهای بیباشد ک  اصولا باتریباشبدب منبع توان اصولاً ین باتری میمی دارای ین حاف   برای ذخیره کردن االاماِ

افزاری اوافی هستند ک  اند نیازمند منابع سب  آوری انرژی ک  توسبع  یافت های دمعنیسبتند و دارای میدودی  توان هسبتندب خیلی از تکنین

باشدب ملاوه بر ایک در برخی موارد و نواحی، سیا س   میهای بیا شده اس  و کاربرد ایک ادواِ در شبک هایک حسگر اندازهسبب افزایا هزین  و 

گردد کارایی کل شبک  دچار اختلال ها در شبک  دچار خرابی گردد ایک امر سبب میباشدب اگر یکی از گرهها سب   یا غیرممکک میدخال  انسبان

 ،هایی ک  دارای سنسور هستندباشدب گرهریدا کردن ین راه برای افزایا اول ممر کل شببک  می ،شبدنی ب برای همیک ین راه حل ممکک وشبود

ها گردندب برخی گرهخواهند مملیاِ سببنک کردن یا مانیتورینگ را انجام دهند دایگزیک میدر نواحی ک  می تصببادفیها ب  اور های آنسببنسببور

تا رسببیدن ب   sinkها و مبور آن از آوری االاماِ از گرهک  ایک امر سبببب دمعمانیتورینگ را انجام دهند و  یمسببیریابمملیاِ توانند ب  خوبی می

 نشان داده شده اس ب ۲در شکل  WSNگرددب ساختار کلی تریک سنسور میبیرونی
 

 
 سیمحسگر بیشبکه : 2شکل 

مودود  اسببت اده بهین  از انرژی مت اوتی برای کاها مصببرف انرژی و های باشببدب روشین بیث مها در تی ی اِ می WSNکارایی انرژی در 

ب   duty cyclingم هوم ها شامل اند ک  ایک ساختارهای مت اوتی است اده کردهها از ساختاراندب برخی از آنبرای ماکزیما کردن توان است اده شده

ب هر روش برای ین باشند یها و مسیریابوری دادهآب  منوان ین مامل دمع هاباشبد ک  سببب شده اس  ایک گرهها میگرهمعنی تیرک در برخی 

ِ برای ارتباااهای سببنک کردن ب  کار رود، ب  دای اینک  برای فرآیندکاربرد خاص کارایی داردب ابق تی ی اِ صببورِ گرفت  ب ا ام ا انرژی 

در گاه از انرژی آهای مسیریابی تکلوباشدب ررکارا برای گسترش شبک  مها میثر و مؤ وتکل مسبیریابی صبورِ گرفت  اسب ب بنابرایک نیاز ب  ین رر

 ب[11و  ۲، 11] دنگیرسلسل  مراتبی قرار میهای رروتکل یدست 

ررداخت  شده اس ب شود، اسبت اده می mobile sinkک  در چندیک آگاه از انرژی های مسبیریابی الگوریتادر ایک م ال ، بهبود کارایی انرژی در 

الگوریتا  1ایا، در ب ا ررداخت هایی ک  تاکنون انجام شببده اسبب  ب  بررسببی کار ۲در ب ا  ب ا تن یا شببده اسبب  ایک م ال  در چندیک 

ها و میانگیک گرهسازی بر اساس تعداد نتایج شبی  باShortest Hop path (SH ) هایتکلوای بیک ررم ایس  ۴ایاب در ب ا را ارائ  دادهریشنهادی 

 ارائ  شده اس ب نتایج ۵سپک در ب ا ب شده اس ی ررداخت  سازها بعد از دوره شبی انرژی گره

 

 كارهای انجام شده -۲

در شبک  ررداخ  شده اس  ک  بتواند انرژی لازم برای  sink[ ب  بررسبی و ریدا کردن ین مدل برای ریدا کردن بهتریک موقعی  برای 11در ]

تریک مسیر یا مسیر مست یا است اده کرده اس ب را کاها دهدب نویسنده از م هوم هماهنگی مسیر برای یافتک کوتاه sinkارسال االاماِ از منبع تا 
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و ین ساختار و مدل ریاوی برای رسیدن ب  ین تیرک و رویایی با ین سری قیود در اولانی کردن ممر شببک  بررسی  sink[ اثراِ تیرک ۵در ]

روز گردد و ایک ب  گردد موقعی  مرتباًکند ایک امر سبب میبیک نواحی حرک  می، sinkاس  ک  هنگامی ک   شده[ بیان 1اسب ب در ] شبدهمطرا 

  الگوریتا ارائبدون اینک  مشکلی در شبک  رخ دهد، ها مصرف گرددب نویسنده ادما کرده اس  گردد ک  انرژی زیادی توسب  سبنسورامر سببب می

  بگرددمی sinkشده سبب مملکرد بهتر و کارایی تیرک 

تواند در اسبب  ک  می MRLGن اند ک  نام آاند و ین الگوریتا ددید ارائ  کردههای تیرک ررداخت [ نویسببندگان ب  بررسببی کاربرد11در ]

ا ههای دیگر را نیز حمای  کندب فرض بر ایک اسبب  ک  تعداد گرهتواند تورولوژیکند، حتی میتعداد زیادی سببنسببور ب  خوبی ممل هایی با شبببک 

دما قابلی  تیرک آزادان  را داردب نویسندگان ا، sinkهای سنسور ب  صورِ استاتین هستند و تواند ب  صبورِ تصبادفی افزایا ریدا کند و گرهنمی

های مسیرنسب  تیویل در حال  م یاس کوچن و  خیر،در حال  تأ CTOآوری درخ ( و مملکرد تکل دمعو)رر CTPاند ک  نتایج را با روش کرده

 اندبخیلی س   م ایس  کرده

آوری االاماِ ب  برای دمعین روش ددید و شود ررداخت  انجام می sinkرسانی مکرر ک  در موقعی  تیرک روزنویسنده ب  بررسی ب [ 1در ]

االاماِ ررداخت  اس ب  دهد ک  ایک روش ب  کاها انرژی مصرفی و همچنیک کمی سازی نشان میاسب ب نتایج شببی ارائ  داده  sinkروش تیرک 

آوری شده برای دمعمعرفی  sink[ ارائ  شبده اس ب در اینجا ن ا خوش  اصلی توس  تیرک 1۴در ] sinkآوری و اسبت اده از تیرک اری   دمع

ازی سها زیاد اس ب نتایج شبی حالتی اس  ک  در آن اول ممر سنسور آوری مملکرد ارتباای ب  خوبی شودب در ایک اری   دمعاالاماِ است اده می

 باشدبهای مصرف انرژی و اول ممر شبک  میهای شبک  با رارمتربر اساس است اده از میرک

های شبک  ارائ  شده اس  ک  برای افزایا اول ممر سنسور LB-LEACHمسبیریابی سلسل  مراتبی بر اساس  تکلو[ ین سباختار رر11در ]

 LEACHها در های خوشبب  اصببلی برای بهبود مملکرد الگوریتا انت اپ خوشبب های در ن ر گرفت  شببده برای انت اپ رارامتردر ایک حال  فاکتور

  LB-LEACHاندب نویسنده ادما کرده اس  ک  معرفی شده sinkو چندیک میرک  استاتین sinkها ین وری دادهآباشدب برای دمعریشبنهادی می

 دهدبارائ  می LEACHدواپ بهتری ب  نسب  

از های است اده سازی ب  بررسی مزی اند ک  نتایج شبی ها ادما کردهارائ  کرده اس ب آن sinkین ساختار برای آنالیز تیرک  گان[ نویسند۴در ]

[ نویسبببنده ب  بررسبببی کاها انرژی مصبببرفی در 1۱ها ررداخت  اسببب ب در ]خیر و تعداد گرههایی مثل تأثیراِ آن روی فاکتورو تأ sinkتیرک 

ها ررداخت  اس ب در ایک تی یق خوش  اصلی منجر ب  های سبنسور و اول ممر آنسبازی انرژی بیک گرهبررسبی متعادل وای های چند دادهمیی 

های مودود دهند ک  ایک روش خیلی بهتر از روشسازی نشان میررداخت  اس ب نتایج شبی  sinkماند از تیرک ها با انرژی رکها و گرهدادهکاها 

 اس ب

 اههای مودود انرژی ک  در سنسورباشدب ب  من ور است اده بهتر از میدودی متناوپ بودن بازدهی ین روش مها برای کاها انرژی مصرفی می

اندب نویسنده از ین [ بررسبی شده۲1شبود ک  نتایج ایک ترکیب در ]ها ترکیب میآوری دادهارائ  شبده با روش دمع ودود دارد، مطالع  ایک م هوم 

ارایی سازی ب  کوری االاماِ ررداخت  اس  ک  منجر ب  است اده بهتر خواهد شدب نتایج شبی آتریک مسبیر برای دمعروش ویژه با اسبت اده از کوتاه

 الگوریتا ارائ  شده صی  دارندب 

  های اول ممر شبک  را در حالی کرا ارائ  کرده اسب  ررداخت  اسب  ک  میدودی  sink[ نویسبنده ب  بررسبی ین ناحی  ک  ااراف 1۵در ]

 شد و نویسنده ادما کرده ااراف ناحی  بهبود بیی انرژی در در ن ر گرفت  اس ب هدف در ایک م ال  ایک اس  ک  کاراتراکا در آن ناحی  زیاد اسب  

ازی ستوان اول ممر را بهبود ب شیدب ب  من ور بررسی بهتر روش ارائ  شده باید دزئیاِ روش ارائ  شده و نتایج شبی اس  ک  با روش ارائ  شده می

 نیز در ن ر گرفت  شودب 

 ب های سنسور ررداخت  اسانت الی برای ر ا االاماِ قابل اامینان در شبک [ نویسنده ب  بررسی مشکلاِ مینیما کردن مجموع توان 1در ]

ب بر ابق اندهای سنسور ارائ  کردهزمان با سباختاری برای اراحی ر ا االاماِ در شبک -قابلی  اامینان-ها ین روش ددید در فضبای توانآن

[ نویسنده ادما کرده اس  ک  روش 1ینان بالایی برخوردار اسب ب در ]  اامتوان فهمید ک  سباختار ریشبنهادی از قابلینتایج نشبان داده شبده می

 باشدب بندی کاهشی ین روش معمول برای کاها انرژی مصرفی میبرنام 

 dutyهای م تلف برای اراحی ک  شامل اس  و ایک م ال  شامل مدارشده افزار برای کاها انرژی ررداخت  ب  بررسبی م هوم س  [ 1۲در ]

cycling [ نویسنده ۲باشد، تعریف شودب در ]هایی ک  برای کاها مصرف انرژی میتواند بیشتر و یا کمتر از کاربرد ایدهباشدب ایک امر میهستند می

 sink[ ب  بررسی ین ساختار ددید ک  در آن چندیک 11ارن همراه اسب  ررداخت  اس ب در ]های نامت بندی ک  ب  بارب  بررسبی مشبکلاِ دسبت 

های مودود م ایس  کندب ین ساختار برای ح ظ انرژی یا قابلی  میرک هسبتند ررداخت  اسب  و هدف بر ایک اس  ک  کار ریشنهادی را با ساختار

 ب[۲۱کنند، ررداخت  اس  ]های بالاتر حرک  میبر اساس انرژی دست  sinkک  در آن  sinkتیرک 
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ها ادما آنارائ  شده اس ب حل مسبیریابی راه ین و  ، ررداخت ایجاد شبده اسب  sink[ ب  بررسبی حفف انرژی اوبافی ک  در اثر تیرک 8در ]

تکل ارائ  شده اس  و ب  وآوری االاماِ بر اساس رر[ ین ساختار دمع1گرددب در ]اند ک  روش ریشبنهادی بامث بهبود و کارایی سبیستا میکرده

 sinkهای ثر در انجام تیرکریتا مورچگان ین ساختار کارا و مؤاست اده از الگوهمچنیک اس ب شده روش ارائ  شده ررداخت  ی م ایسب و بررسبی 

 ب[18] باشدمی
 

 بررسی ساختار پیشنهادی -1

ها تکلوانرژی تمرکز داردب رر ها روی کاراییمسیریابی در مدل سلسل  مراتبی اس ، یکی از آن هایهای م تل ی ک  برای رروتکلدر بیک دست 

هایی ک  باید در انت ال ن گرهم تل ی از دسببت  ودود دارد ک  در آسببطوا  ،بندیکنندب در دسببت بندی اسببت اده میدر ایک دسببت  از م هوم دسببت 

 فرستدبها را ب  سطوا بالاتر میآن دارد وهای رایینی را در برگره االاماِ شرک  کنند، حضور دارندب ین خوش  اصلی ودود دارد ک  هم  االاماِ 

تواند ب  صورِ تصادفی یا می sinkتیرک  شود بهره گرفت  اس باست اده می تیرکبندی ک  برای ساخ  الگوریتا ریشبنهادی از م هوم دست 

ز گیردب ماکزیما است اده ادر ن ر می ها راماند انرژی گرهاند ک  رکها با ین استراتژی خاص اراحی شدهب  صورِ از ریا تعییک شده باشدب خوش 

کنندب در حیک ت سیا های بالایی ت سیا میهایی ک  در ردیف نیم  هسبتند زمان خود را با خوش آیدب گرهب  دسب  می duty cycleانرژی توسب  

انرژی را ذخیره کنندب االاماتی ک  توس  هم  ها ب  صورِ غیرفعال هستند تا ای فعال هسبتند و ب ی  آنهای ویژهها، تنها گرهزمان و برخی فرآیند

ب   م صبد ک  اصولاً sinkها برای انت ال ب  گردد تعداد دهاارسبال خواهد شبد ک  ایک امر سببب می mobile sinkشبود ب  آوری میها دمعگره

و  باشدمیدر موقعی  ثاب   sinkتنها ین  اندبدر شبک  رراکنده شده تصادفیهای سنسور ب  صورِ هصبورِ اسبتاتین اسب ، کاها ریدا کندب گر

 ،ها در شبک شود، هم  گرهثاب  مش ص می sinkتوس   mobile sinkک  رباشندب مسیر حثاب  می sinkها تی  کنترل ایک mobile sinkب ی  

 وصل شودب استاتین مست یماً sinkتواند ب  باشد و میدارای بیشتریک ارتباط می mobile sinkدانندب مسیر رسیدن ب  ایک گره را می

Sink ها بر اسبباس رفتار وها، گرهکندب در ایک گروهکنند دریاف  میتیلیل میهایی ک  رفتار ب ی  گره را تجزی  و اسببتاتین االاماِ را از گره 

اساس  فرستدب برها میرا ب  گره االاماِ sinkها ر ا شبده اس  و توس  استاتین در هم  گره Duty cycleشبوندب بندی میماهیتشبان دسبت 

مبور  ،در اول مسیر mobile sinkکندب و همچنیک ساختار آن را اراحی می mobile sinkاسبتاتین مسیر اراحی شده را برای  sinkها، خوشب 

ک  دارای رفتار یکسان هستند و هایی ها، گرهکندب برای ایجاد خوشب آوری االاماِ توقف میهای خاص ب  من ور دمعکند و در برخی موقعی می

کند و االاماتی را ب  های خاص توقف میدر برخی موقعی  mobile sinkشوندب باشبد در ین دست  قرار داده میها یکسبان میناحی  همگرایی آن

 mobileتریککنندب االاماِ ب  نزدینکنند اقدام ب  ساخ  مسیر میهایی ک  دستور ارسال شده را دریاف  میکندب گرههای مجاور ارسبال میگره

sink  ِارسال خواهد شد و در ایک صورmobile sink آوری شده را ب  استاتین االاماِ دمعsink ارسال خواهد کردب 

دارای تریک مسیر در م صد برسد هنگامی ک  ب  کوتاه SHالگوریتا شبودب م ایسب  می( SH)تریک مسبیر ریتا کوتاهوالگوریتا ریشبنهادی با الگ

تریک ها در کوتاهمداوم گره اصلی ایک روش است اده ایرادباشدب ها ین فاکتور خیلی مها میانرژی کافی خواهد بودب اما در اینجا نیز سط  انرژی گره

 دهدگرددب ایک امر هنگامی رخ میخطا در شبک   ده شود و سبب بروزها ب  اور مداوم است اگردد از انرژی گرهسبب می باشد ک  ایک امرمسبیر می

کنیا است اده می mobile sinkدا ک  ما از ای ن واهد شدب از آنها اسبت ادهاز آن د اما اصبلاًندار دهایی با انرژی کافی برای انت ال االاماِ ودوگره

 کندبمشکل را حل می ایک امر ت ریباً

  

 سازینتایج شبیه -۴

سازی در ددول رارامترهای شبی انجام شده اس ب  MATLABدر میی  سازی شبی م ایس  خواهد شد و  SHالگوریتا ریشنهادی با الگوریتا 

ها توانایی حرک  ب  آیدب آنقابلی  شارژ شدن را دارد و خطایی در ایک مورد ب  ودود نمی mobile sinkب فرض بر ایک اس  ک  آورده شبده اس  1

 ندبآوری االاماِ را نیز داربالاتر و دمعهای خوش 

ها برای اثباِ کارایی الگوریتا سببازی با تیییر رارامترنشببان داده شببده اسبب ب نتایج شبببی  1ها در نواحی در شببکل اولی  گره آرایا و اسببت رار

از  mobile sinkدهد ک  سازی نشان مینتایج شبی ها و نسب  انرژی تیویل داده شده، از لیاظ میانگیک انرژی گرهریشبنهادی انجام شبده اسب ب 

  بباشدبهتر می SHروش مسیربابی 

 

 سازی: پارامترهای شبیه1جدول 

100 No of Nodes 

100*100 m Area of simulation 
10 m Range of Sensor 
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50 Joules Initial Energy at sensor 
.5 Joules Transmission Energy 
.2 Joules Receiving Energy 
4 No of mobile sink 
1 No of static sink 
Random Deployment Model 

 

 
 های اولیهپخش گره: 3شکل 

 

انجام شده اس ب بر  LEACHگیری خوش  بر اساس ررتکل نشان داده شده اس ب شکل ۴خوشب  اصبلی انت اپ شبده در ایک سناریو در شکل 

کنند و براساس میزان انرژی سیگنال های مجاور ارسال میها االاماِ را ب  گرهب آنشودمیوشب  انت اپ سبر خ LEACHاسباس تابع احتمالی در 

روند تا بتوانند االاماِ را های م تلف میشوند و ب  ده ها دارای تیرک میsink ،دب بعد از ایک مرحل نگیرارسالی هر گره در ین خوش  دای می

دهد در مبور می sinkکند و از درون اسببتاتین آوری میهم  االاماِ را دمع mobile sinkوری کنندب در ایک حال  آاز خوشبب  مورد انت ار دمع

 آوری کندبحالی ک  هر کاربر بتواند االاماِ را دمع

 
 

 بندی شدههای سنسور خوشه: شبکه4شکل 
 

گوریتا ریشنهادی و ال الگوریتا در ها و نسب  تیویل بست میانگیک انرژی گرههای فعال، اول ممر گرههای رارامتر بر اساس سازینتایج شببی 

 اندبنشان داده شده 1و  1و  ۵های در شکل( SHمسیریابی مودود )
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 (Life time) : طول عمر5شکل 

 

ی ک  سازی ب  حالتقبل از اینک  زمان شبی  شوند و ایک امرها ب  ص ر نزدین میایک امر قابل مشاهده اس  ک  تعدادی از گره ها،با تود  ب  شکل

ها در حال  فعال هستند ک  ایک بیانگر ایک اس  ک  ت ریباً دو برابر گره mobile sinkباشدب اما در حال  در ن ر گرفت  شده اس  می SHبرای 

های سنسور اس ، مش ص اس  ر میانگیک انرژی گرهک  بیانگ 1درصد ب  نسب  الگوریتا ریشیک کارایی داردب شکل  ۵۱الگوریتا ریشنهادی بیشتر از 

باشد و ایک امر منجر ب  بهبود اول می SHها در م ایس  با روش درصد بهبود در سط  میانگیک انرژی گره 1۱ک  الگوریتا ریشنهادی دارای بیشتر از 

 گرددبممر می

 
 (Average energy) : میانگین انرژی6شکل 
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 (Packet delivery ratio) : نسبت تحویل بسته7شکل 

 

 یریگجهینت -۵
ها ین تیرک در گره هستیاب های سنسور مطلعاز کارایی و دق  شبک  های سبنسبور ودود دارد،های زیادی مرتب  با شببک از آنجایی ک  کار

ها سبب کاها sinkریشنهادی با تیرک  Mobile sinkها باشدب sinkها و یا های گرهتواند ب  دلیل سنسورباشد ک  ایک تیرک میمسئل  مها می

باشند و برخی دیگر غیر  فعالها ریشبنهادی سببب گردید ک  تنها برخی از گره Duty cyclingگرددب میها و کاها انرژی مصبرفی تعداد دها

   بادارای اول ممر بهتری در م ایسسازی مشاهده شد ک  الگوریتا ریشنهادی باشند تا مصرف انرژی کاها ریدا کندب با تود  ب  نتایج شبی  فعال

الگوریتا ریشنهادی دارای اول ممر بهتر و  و باشدبالاتر می SHداردب همچنیک انرژی هر گره در م ایس  با روش ( SHالگوریتا مسبیریابی ریشیک )

 بباشدمی SHکارایی بیشتری ب  نسب  
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Abstract. The number of applications for wireless sensor networks which are inevitable in our daily life is increasing. Many of these 

applications use wireless sensor networks and we will see them in areas where the direct human intervention is impossible. Therefore, 

the limited amount of energy at hand in such sensors is a menace for longevity of the entire network. As communication process uses 

more energy, an energy efficient routing strategy will be able to reduce the energy consumption. This paper tries to show different 

routing techniques in which mobile sinks are used to facilitate the routing process for the sake of energy reduction. A new routing 

strategy with mobile sinks and a static sink has been proposed and compared based on the matrices life time and average energy of the 

nodes with the existing Shortest Hop path (SH) algorithm. At the end, the proposed algorithm proves to be more energy efficient than 

the existing one. 
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