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 چکیده

شوند. این های مختلفی به کار گرفته میاند، امروزه در حوزههای حسگر ساخته شدهگرهای از سیم که از مجموعههای حسگر بیشبکه

های مختص ها به ایستگاه مرکزی را دارند. نظر به محدودیتارسال آن نهایتاًی حس کردن، تجمیع و ترکیب اطالعات و ها وظیفهشبکه

توانند به ها میدود و با توجه به این حقیقت که این محدودیتسیم نظیر قابلیت حمل یک باتری کوچک و محهای سنسوری بیبه گره

ها محسوب صورت موثری بر عملکرد این نوع شبکه ها اثر بگذارند، داشتن عملکردی کم مصرف یکی از ملزومات ضروری این نوع شبکه

ریابی سلسله مراتبی جدید برمبنای شود. به منظور کاهش انرژی مصرفی و افزایش طول عمر شبکه بر آن شدیم که یک پروتکل مسیمی

تر که مسافت کمتری تا ایستگاه مرکزی دارند، ارائه ها از سطح پایینتقسیم مساحت شبکه به چندین قطاع و سطح و انتخاب سرخوشه

 نتایجدرختی در هر قطاع استفاده کردیم. دهیم. برای کمینه کردن جریان معکوس داده از سمت ایستگاه مرکزی از ساختار 

جویی در مصرف انرژی و افزایش طول عمر از نقطه نظر صرفه TSBC یشنهادیپگویای این واقیت است که پروتکل  هاسازیشبیه

دهند. عملکرد بهتری را از خود نشان می LEACHشبکه نسبت به بسیاری از پروتکل های متداول مسیریابی سلسله مراتبی نظیر 

ها متمایز سازد، لغو کردن یا کاهش تواند آن را به نحو احسن از سایر پروتکلی شایان ذکر دیگر در رابطه با این پروتکل که مینکته

 باشد. چشمگیر جریان معکوس داده از سمت ایستگاه مرکزی می

 های کلیدیواژه

 MSTسیم ، خوشه ، سرخوشه ، قطاع ، درخت پوشای کمینه ، شبکه حسگر بیمسیریابی سلسله مراتبی ، 

 



 

 مقدمه -1

ی نظیر حس کردن وقایع و همچنین یهاحسگر با قابلیت 2که ساخته شده از تعداد زیادی گره 1سیمهای حسگر بیشبکه

، 2222وهمکاران، Akyildiz) هستند. 3سیم اقتضاییهای بیباشند، در واقع نوعی از شبکههای محاسباتی و مخابراتی میتوانایی

222-393)، ( Al-Karaki  وKamal ،4002 ،42-6 (ای ها هنوز هم برخی از خصوصیات ریشهبندیبرخالف این نوع طبقه

مورد استفاده در  های متداول مسیریابیی کوچک و محدود ما را از استفاده از روشسیم نظیر داشتن یک باترهای حسگر بیشبکه

تواند های سنسور میگره. در نتیجه عملکرد کم مصرف ) Kamal ،4002 ،42-6و  Al-Karaki )داردباز می های اقتضاییشبکه

د نهای پیش رو خواهترین راه حلهای بهینه توان از مهمبه عنوان یک راه حل گریزناپذیر مورد بررسی قرار گیرد، فلذا پروتکل

 ) Alguliev،4000 ،652-650و  Lotf ،Hosseinzadeh )بود.

 

عدم توانایی جهت انجام طور دود وهمینحسیم، نظیر حافظه و پهنای باند مهای سنسوری بیهای زیاد شبکهعلیرغم محدودیت

ی گسترهشوند. در واقع می ای به کار گرفتهنشدهبینیها در کاربردهای فراوان و حتی پیشپیچیده، این شبکهمحاسبات 

های نظامی را سیم بسیار وسیع بوده و از کاربردهای کشاورزی ، پزشکی و حتی تا کاربردهای حسگر بیکاربری شبکه

 (034-021، 4102و همکاران ،(Han .شودشامل می

اند، هایی که به هدف متوازن ساختن مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه پیشنهاد شدهاز میان تمام پروتکل

 .جویی بسیار زیادی در مصرف انرژی از خود نشان می دهندصرفه 4های مسیریابی سلسله مراتبیتکلپرو

را  ها اطالعاتانتخاب می شود. این سرخوشه 6برای هر خوشه 5در هر پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی یک سرخوشه

و فیلترینگ(  8، ترکیب 0دهند. )از جمله تجمیعها انجام میها دریافت کرده و عملیات پردازشی مختلفی روی آنسایر گره

های ارسالی به سمت گیرنده را به نحو قابل توجهی کاهش دهند. در نهایت پیام حاصل به توانند تعداد پیامها میاین پردازش

 و Alguliev،4000 ،652-650 ((Gautam ،Leeو  Lotf  ،Hosseinzadeh) هد شد.ارسال خوا 9سمت ایستگاه مرکزی

Pyun ،4119 ،040-001( 

 01LEACHهای مسیریابی سلسله مراتبی از جمله افتد، پروتکلکمی اتفاق می نسبتا  انتقال داده درون هر خوشه در فاصله 
Heinzelman) ،Chandrakasan وBalakrishnan  ،4111 ،01-0) 00های بسط یافته آن نظیر نسخهLEACH-TL و

04LEACH-EHE (Heinzelman ،000-070، 4004و دیگران)،(Loscri  ،Morabito وMarano،0803،4112-

0819)،(TyagiوKumar   ،4103 ،0291-0282 )03PEGASIS  (Lindsey  وLaghavendra ،0031،4114-

0042)  ،04CCS (Jung ،Han    وChung ،4110 ،412-411 )   05وTSC (Gautam ،Lee و Pyun ،4119 ،
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اند. در هر سیم برداشتههای حسگر بیجویی در مصرف انرژی گرههای بزرگی در راستای صرفهقدم )040-040-001

های متداول مسیریابی هنوز هم باید از نقطه نظر مصرف انرژی و جریان داده معکوس از سمت ایستگاه حال این پروتکل

 مورد بازنگری و اصالح قرار گیرند. 06مرکزی

 

به منظور حذف جریان داده معکوس از سمت ایستگاه مرکزی با  )TSBC00(در این راستا طرح درختی قطاعی دوسطحه 

استفاده از ساختار درختی و همچنین توزیع یکنواخت مصرف انرژی در شبکه با استفاده از ساختار درختی قطاعی را 

شده به سمت ایستگاه مرکزی از نزدیکترین منظور کاهش انرژی مصرفی الزم برای ارسال داده تجمیعایم. به پیشنهاد کرده

 ایم.های سطح یک( به عنوان سرخوشه بهره بردهها نسبت به ایستگاه مرکزی ) گرهگره

 

 د یافت:نهای بعدی مقاله به منوال زیر ادامه خواهقسمت

مدل رادیویی استفاده شده در طرح پیشنهادی ما  3دهد. در بخش قرار می کارهای مرتبط را مورد بحث و بررسی 4بخش

را مورد بررسی قرار خواهد داد. در  TSBCمعماری کلی و جزئیات طرح پیشنهادی  2گیرد. بخش مورد بررسی قرار می

نتایج   1ت در بخش و در نهای مقایسه خواهد شد LEACH سازی پروتکل معروفسازی ما با نتایج شبیهنتایج شبیه 2بخش 

 دهیم.قرار گرفته است را مورد بررسی قرار می بحثنهایی هر آنچه در این مقاله مورد 

 

 کارهای انجام شده -1

که از این میان باید از  ،اندهای مختلف مسیریابی پیشنهاد شدهرژی و افزایش طول عمر شبکه پروتکلنبرای کاهش اتالف ا

هایی با بهترین عملکرد در زمینه صرفه جویی در مصرف به عنوان پروتکل ،پذیردها صورت میآنخوشه بندی در که هایی پروتکل

در این قسمت از مقاله در تالش هستیم  (Mahgoub  ،2222 ،677-659و  Ibriq)های مسطح یاد کرد.انرژی نسبت به پروتکل

ها پژوهشگران برای دست یافتن به ازیم که در آنبه صورت اجمالی به معرفی چندین پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی بپرد

 . اندسیم تالش فراوانی کردههای بیگره جویی در مصرف انرژی صرفه

های حسگر خود را در خوشه گره (:Balakrishnan  ،4111،01-0و LEACH Heinzelman) ،Chandrakasanروش 

تعویض تصادفی گره  از  LEACHپردازد.ها یک گره به عنوان سرخوشه به فعالیت میدهند، که در آنبندی محلی قرار می

 گیرد.میهای مختلف شبکه بهره سرخوشه به عنوان عاملی جهت پخش یکنواخت انرژی ما بین گره

 LEACH یافته الگوریتماین پروتکل، توسعه: (Marano،4112، 0803-0819و Loscri ،Morabito ) TL-LEACHروش 

در این الگوریتم در  جوید.های ساده بهره میها )اولیه و ثانویه( به عالوه سایر گرهدو سطح از سرخوشه ازTL-LEACH .می باشد

های مربوطه در زیر های ثانویه هرکدام با گرهکند و سرخوشهی اولیه با سر خوشه های ثانویه ارتباط برقرار میهر خوشه، سرخوشه

 کنند.هایشان ارتباط برقرار میخوشه

: این روش برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر ( Kumar  ،4103 ،0291-0282 وTyagi)  EHE-LEACHروش 

هایی که در گردد. گرهها به دو دسته تعریف میثابت بر پایه فاصله برای تقسیم گره پیشنهاد شده است. در این طرح یک آستانه
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ی که در فاصله دورتری هایدر ارتباط خواهند بود و گره ایستگاه مرکزیقرار دارند، به صورت مستقیم با  ایستگاه مرکزینزدیکی 

 بایست از ارتباطات برپایه تشکیل خوشه استفاده کنند.اند، میقرار گرفته ایستگاه مرکزینسبت به 

ای مشتمل بر این الگوریتم یک ساختار زنجیره: (Laghavendra ،4114،0031-0042و  Lindsey) PEGASISروش 

الگوریتم به معرفی این  پذیرد.و تجمیع اطالعات به صورت پیوسته در طول این زنجیره صورت می دهدمیها تشکیل تمامی گره

ها زنجیره ای بین مبدا و مقصد اطالعات تشکیل دهند ، تنها یک گره در هر زمان ارسال فریم، به ارسال پردازد، که اگر گرهایده می

 پردازد.می ایستگاه مرکزیاطالعات به 

های هم مرکز تقسیم در این الگوریتم کل شبکه به حلقه :( Chung ،4110 ،412-411و   Jung ، Han) CCSروش 

شود. )مثال ها سطح خاصی نسبت داده میمعرف یک خوشه خواهد بود. به هر کدام از این حلقه هاشود و هرکدام از این حلقهمی

هایی درست همانند ها به تشکیل زنجیرهها گرهر هر کدام از این حلقهد .( و ... ایستگاه مرکزی ترین حلقه نسبت بهنزدیک 1سطح 

شود. بعد از انتقال اطالعات در یک حلقه ها به عنوان سرگره انتخاب میگذشت روی می آورند و یکی از گره PEGASISآنچه در 

اند، در جهت رساندن جاور واقع شدههای مهایی که در حلقهو رساندن این اطالعات به سرگره، اینک زمان آن است که سرگره

 n-1واقع در سطح   اطالعات را به سرگره nبه همکاری بپردازند. به عنوان مثال، سرگره در سطح  ایستگاه مرکزیاطالعات به 

 با موفقیت گذرانده شود. ایستگاه مرکزیارسال کند و این راهکار تا زمانی ادامه یابد که فرایند وصول اطالعات به 

ها ها و قطاع هایی برای تشکیل خوشهاز حلقه TSC: الگوریتم  )Pyun ،4119 ،040-001و  TSC (Gautam ،Leeروش 

آید و در باشد که از تقاطع یک حلقه و یک قطاع مثلثی بوجود میای به شکل یک نوار خمیده میکند.پس خوشه ناحیهاستفاده می

 شود.پی آن در هر خوشه یک سرگره انتخاب می

های سرخوشه شدن برای سر خوشه شدن در یک : در این الگوریتم کاندید( 535-522، 2225و دیگران ،  Ye)  18EECSروش 

مانده های کاندید میزان انرژی باقیپذیرد که هر کدام از گرهپردازند. این رقابت به این شکل صورت میدوره خاص به رقابت می

اش نسبت به ماندهای که انرژی باقیدارند.هر گرهد شرکت در این رقابت را دارند اعالم میهای همسایه که قصخود را به سایر گره

 گردد.ها بیشتر باشد، به عنوان سرخوشه انتخاب میسایر گره

یک گره را به عنوان گره  ایستگاه مرکزیدر این روش در هر دوره،  :( 632-622، 2212و دیگران ،  19GSTEB ) Hanروش 

کند. پس از آن مسیرهای شبکه یا توسط های حسگر ارسال میو همچنین مختصات آن را به تمام گره IDکند و ریشه منصوب می

شوند. که در هر دو صورت ها مشخص میو یا توسط خود گره ایستگاه مرکزیها توسط ارسال اطالعات درخت به هر یک از گره

قابلیت تغییر ریشه و تشکیل درخت مسیریابی جدید را با تأخیر کم و مصرف کم انرژی،   GSTEBواهد بود. نتیجه یکسان خ

 داراست. 

تقسیم شده و در هر ردیف  21: در این روش شبکه به چندین ردیف )Pyun ،4101 ،049-044 و 20DAIC (Gautam روش

نیز  gatewayیک سرخوشه  ایستگاه مرکزیها به جز دورترین ردیف نسبت به شود، و در تمامی ردیفیک سرخوشه انتخاب می

کنند ها، قدرت انتقال اطالعات خود را با توجه به فاصله تنظیم میانتخاب می گردد. در این طرح برای استفاده بهینه از انرژی گره

 شوند.ها در شبکه به صورت پویا انتخاب میچنین تعداد سرخوشهو هم
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ها، هر گره اطالعاتی در این روش پس از جایگیری گره  : (Zhang   ،3102 ،1-0و Tang ، Wang)   22CC-GEARروش 

کند.اجرای این عملیات که از نظر انرژی به ارسال می ایستگاه مرکزی صورت مستقیم بهدر زمینه مکان و سطح انرژی خود را به

تواند بهترین ها آگاه شد میاز موقعیت تمامی گره ایستگاه مرکزیها الزم نخواهد بود. پس از آنکه صرفه نیست، در تمامی دوره

ین روش فاصله اقلیدسی ترین مسیر مشخص کند. هرچند که طول مسیر در اها برای ارسال اطالعات را با حل مسئله کوتاهمسیر

 .باشدمانده هر گره و هزینه ارسال اطالعات از گره مبدأ به گره مقصد میباشد و وزنی وابسته به انرژی باقینمی

 

اند، ولی هنوز های معرفی شده گام موثری در جهت جلوگیری از اتالف انرژی و افزایش طول عمر شبکه برداشتهبرخی از پروتکل

تواند مثمر ثمر عمل و یا جریان معکوس داده از سمت ایستگاه مرکزی می 23منظور کاهش انتقال داده سربارههایی به هم تالش

پس به منظور کاهش انرژی مصرفی و افزایش طول عمر شبکه بر آن شدیم که  و ما را در دستیابی به این اهداف یاری رساند. ندک

 خود را ارائه کنیم. TSBCطرح پیشنهادی 

 

 رادیویی مرتبه اولمدل  -2

، که  (Balakrishnan  ،4000،00-0و Heinzelman) ،Chandrakasan ایمجا از یک مدل رادیویی ساده بهره گرفتهدر این

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐در آن اتالف انرژی در مدارات فرستنده و گیرنده برابر با  = 50𝑛𝐽/𝑏𝑖𝑡  و انرژی الزم جهت تقویت کننده فرستنده برابر با

𝐸𝑎𝑚𝑝 = 100 𝑝𝐽/𝑏𝑖𝑡/𝑚2  خواهد بود. میزان اتالف انرژی که در یک کانال انتقال و در طول فاصله𝑑  برای یک پیام𝑘  بیتی

 توان به صورت زیر مدل کرد:افتد را میاتفاق می

𝐸𝑇(𝑘, 𝑑) = 𝐸𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑘) + 𝐸𝑇𝑎𝑚𝑝(𝑘, 𝑑)                   

𝐸𝑇(𝑘, 𝑑) = 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑘 + 𝜀𝑎𝑚𝑝 × 𝑘 × 𝑑2          (1) 

و برای پروسه دریافت پیام خواهیم داشت:        

𝐸𝑅(𝑘) = 𝐸𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑘)                    

𝐸𝑅(𝑘) = 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑘)                 (2) 

 

ها در طی هر دوره . همچنین فرض کردیم که تمامی گرهایمذاشتهدر اینجا فرض را بر عدم اشباع و تقارن کامل کانال رادیویی گ

 داده ای برای ارسال به سمت ایستگاه مرکزی خواهد داشت. 

 

 ارائه روش پیشنهادی  -3

افزایش طول عمر شبکه به وسیله کاهش دادن اتالف انرژی علی الخصوص با کمینه کردن  TSBCهدف اصلی پروتکل 

رد که گیدر هر قطاع یک ساختار درختی شکل می در این روش، .باشدمرکزی میده از سمت ایستگاه جریان معکوس دا

باشد، سطحی که به ایستگاه مرکزی نزدیکتر خواهد بود. استفاده از های برگزیده سطح اول میگره ریشه آن یکی از گره
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کند، که ی خود ارسال مییهتضمین خواهد کرد که هر گره داده خود را به نزدیکترین همسا 44ساختار درخت پوشای کمینه

ی خود ترکیب کرده و به همسایه ی دیگر خود که تنها با یک پرش قابل ی دریافتی را با دادهجا همسایه مذکور دادهدر آن

 فرستد.دستیابی است ، می

مذکور . ترکیب اکنون الزم است که " خوشه بندی دوسطحی درختی قطاعی" با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد

ها و قطاع ها شکل گرفته و نهایتا های مذکور نظیر، درختبه صورت کلی بدین معناست که یک خوشه با ادغام تمامی المان

 به دو سطح مختلف تقسیم شود.

استفاده از ساختار درختی در هر قطاع و همچنین سطح بندی کل مساحت شبکه به تقسیم بندی مساحت شبکه به چندین قطاع 

های دور از دهد و همچنین مصرف انرژی حاصل از انتقال داده بین سرخوشهدو سطح انتقال مازاد داده را کاهش می

 می باشد:های زیر شامل قدم جدیدایستگاه مرکزی به ایستگاه مرکزی را لغو خواهد کرد. طرح پیشنهادی 

  دایره فرضی -الف

ها در اولین قدم کشیدن یک دایره فرضی به شعاع "فاصله دورترین گره تا ایستگاه مرکزی" می باشد و بدین نحو تمامی گره

 د گرفت.ندایره فرضی ما قرار خواه

 

 تخصیص سطح -ب

ها به ایستگاه مرکزی نزدیکترین گره باشد.قدم بعدی تخصیص سطح به هر گره با توجه به فاصله آن از ایستگاه مرکزی می

های سطح اول هستند که پس از بندی تنها گرههای سطح دو خواهند شد. بعد از سطحها گرههای سطح یک و سایر گرهگره

شود تا به راحتی پس این قدم از کار ما باعث می برآورده کردن شرایط دیگر مجوز سرخوشه شدن را کسب خواهند کرد.

های دور دست شبکه شده و در پی آن اوال  از اتالف منابع جلوگیری کنیم و ثانیا  مانع ایجاد خوشه شدن گرهمانع از سر

 جریان معکوس داده از ایستگاه مرکزی شویم.

 

 قطاع  تخصیص -ج

به چندین قطاع تقسیم خواهد شد.  بندی صورت پذیرفت،در این مرحله کل مساحت شبکه ، فارغ از آنچه در رابطه با سطح

ها را میتوان همچنین ترین حالت قطاع بندی خواهد بود. تعداد قطاعقطاع مطلوب 1در بیشتر موارد تقسیم مساحت شبکه به 

بر پایه تعداد خوشه بهینه در سیستم معین کرد. این مسئله به پارامترهای مختلفی از جمله توپولوژی شبکه و نسبت هزینه 

 باشد. باطات در شبکه وابسته میتات به ارمحاسب

 

 انتخاب سرخوشه -د

هایی مجوز سرخوشه شدن را دارند که در محل های قطاع شکلی داریم که در آن ها تنها گرهتا به اینجای کار ما خوشه

از خالی شدن  برای جلوگیری باشد کهآنچه واضح است، این نکته میتقاطع هر قطاع و سطح پایینی قرار داشته باشند. 

های متوالی تا حد امکان جلوگیری به انرژی در یک ناحیه از شبکه بایستی از سرخوشه شدن گره های مجاور در دوره

 سرخوشه اخیرفاصله نسبت به  بیشترینای است که با بیشترین میزان انرژی در یک سرخوشه ایده آل سرخوشه عمل آید.

موازنه  سرخوشه اخیرمانده و فاصله تا واقع شده باشد. پس برای انتخاب سرخوشه ایده آل باید مابین دو فاکتور انرژی باقی

 ای برقرار شود.عادالنه

𝑋 = 𝐸𝑟𝑒𝑠−𝐶 − 𝛼 ∗ (
1

𝑑2
)                (3) 
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 𝛼. فاصله بین کاندید جدید و سرخوشه اخیر است 𝑑 همچنین باشد.انرژی باقی مانده گره کاندید می 𝐸𝑟𝑒𝑠−𝐶که در این فرمول 
کمینه و بیشینه  ، فاصلههای سطح یک در هر قطاع، ابعاد شبکه بر اساس تعداد تقریبی گره دتوانکه می استر ثابتی دامق

باشد و تحت شرایطی که تغییر گره سرخوشه ضروری می .دهمچنین فاکتورهای دیگر انتخاب شو ها از یکدیگر وگره

را کسب  𝑋که بتواند باالترین مقدار ای گرهاند، های سطح اول برای انتخاب به عنوان سرخوشه کاندید شدهتعدادی از گره
 ایه گونهتوان معیار انتخاب سرخوشه را بدر مواردی حتی میتواند به عنوان سرخوشه دوره بعدی انتخاب شود.کند، می

کند تا با این فرمول به ما کمک می های مجاور نیز بر انتخاب ما تاثیرگذار باشدی خوشهفاصله تا سرخوشهتغییر داد که 

مانع از خالی شدن باتری ها تا سرخوشه اخیر و فاصله این گره ایجاد توازن بین میزان انرژی سرخوشه های احتمالی 

فلذا زمانی که تغییر گره سرخوشه الزم باشد، یک سرخوشه احتمالی از سطح یک  شویم.ها در نقاط مشخصی از شبکه گره

، به  خوبی بهره ببرد نسبتا   ماندهکه در دورترین فاصله نسبت به سرخوشه اخیر واقع شده باشد و همینطور از انرژی باقی

مساوی از انرژی آغاز کنند، نزدیکترین ها کار خود را با میزان گرهسرخوشگی منصوب خواهد شد. در شرایطی که تمام 

تواند توسط هر الگوریتم دیگری که قادر به گره به ایستگاه مرکزی به سرخوشگی منصوب خواهد شد. این مرحله می

 انتخاب سرخوشه باشد، جایگزین شود.

 

 انتقال داده -ه

ایستگاه مرکزی خواهد رسید. هر گره داده خود را ها به سرانجام رسید ، نوبت به انتقال اطالعات به وقتی پیکربندی خوشه

پیشین مذکور داده دریافتی را با داده خود ترکیب کرده و  گره. در آنجا کندبه گره پیشین خود در ساختار درخت ارسال می

اده موجود کند. این پروسه تا جایی ادامه می یابد که، کل داختار درخت ارسال میسپیشین خودش در  گرهداده حاصل را به 

آنجا سرخوشه نیز داده خود را با داده مذکور دریافتی ترکیب کرده و حاصل  نهایتا  در قطاع مورد نظر به سرخوشه برسد. 

  ترین فاصله از آن واقع شده، ارسال میدارد.را به ایستگاه مرکزی که به صورت نسبی در نزدیک

 الگوریتم پیشنهادی ما را به صورت مصور نشان دهد.تواند تا حدودی مراحل مورد بحث در ( می0شکل )

 

 انجام می شود TSBCتصویر کلی از آنچه در ( 1شکل)

 



 

 سازی و نتایجشبیه -4

 شبیه سازی

استفاده کرده ایم. برای شبیه سازی یک  MATLAB R2013bاز نرم افزار  TSBCما برای ارزیابی عملکرد طرح پیشنهادی 

ر است که ککه به صورت تصادفی در یک مساحت مدور پخش شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. الزم به ذ گره 122شبکه با 

در نظر گرفته شده است و این بدان معناست که انرژی  J 5 ایستگاه مرکزی در مرکز این ناحیه واقع شده است. انرژی اولیه هر گره

 هر قطاع، 7ت. از آنجاییکه ایستگاه مرکزی در مرکز قرار گرفته است، با انتخاب خواهد داش J 52اولیه کل شبکه مقداری برابر با 

 ای گره وجود دارد.درجه بر روی ایستگاه مرکزی بازتاب خواهد کرد. در هر قطاع تعداد از پیش تعیین نشده 72زاویه  کقطاع ی

تنظیم شده  nJ52 بیت در نظر گرفته شده است. انرژی مصرفی جهت ارسال یا دریافت هر بیت برابر با  2222اندازه هر فریم داده 

 و انرژی الزم جهت تجمیع اطالعات برابر با 
𝑛𝐽

𝑏𝑖𝑡⁄ در نظر گرفته شده است. اتالف انرژی جهت تقویت یک بیت از داده در  52 

  PJباشد، این مقدار به  27گرفته شده است و در صورتی که مدل انتشار چند مسیرهدر نظر  PJ 12برابر با  25آزادمدل انتشار فضای 
 یابد.تقلیل می2213/2

 

 های کامپیوتریسازیمتغیرهای مورد استفاده جهت شبیه( 1جدول )

 مقدار 

هاتعداد گره  122 

هاتعداد قطاع  7 

 مقدار انرژی اولیه هر گره

 انرژی مورد نیاز جهت پروسه دریافت

5/2  

 52 𝑛𝐽
𝑏𝑖𝑡⁄  

52𝑛𝐽 انرژی مورد نیاز جهت پروسه ارسال
𝑏𝑖𝑡

⁄  

 تجمیع اطالعات

 سایز داده

باز( تقویت کننده فرستنده )مدل انتشار فضا  

سیره(تقویت کننده فرستنده )مدل انتشار چند م  

5𝑛𝐽
𝑏𝑖𝑡⁄  

2222 𝑏𝑖𝑡 

12 𝑃𝐽 

2213/2  𝑃𝐽 
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سازی تنها تعداد محدودی سرخوشه محتمل در هر قطاع وجود دارد، از فرمول در این شبیهبرای سادگی و با در نظرگرفتن این نکته که 

اند ها به نحوی انتخاب شدهسازی استفاده نشده است. بدین منظور سرخوشهشده جهت انتخاب سرخوشه در این شبیهمخصوص معرفی

 مانده و کمترین فاصله تا ایستگاه مرکزی را دارا باشند.اقیکه بیشترین میزان انرژی ب

 نتایج

 ایم:بهره گرفته TSBCما از دو متریک عملکردی مختلف جهت ارزیابی طرح پیشنهادی 

 های مرده بر حسب شماره دوره و همچنین انرژی باقی مانده شبکه برحسب دوره.گرهداد عت

تواند تا حدودی نشانگر این واقعیت باشد که تا چه زمانی شبکه باشد، میهای مرده بر حسب شماره دوره میمتریک اول که تعداد گره

دهد مانده شبکه را نشان میهایش را خواهد داشت. متریک دیگر که میزان انرژی باقیقابلیت ارسال اطالعات پیش از مرگ تمامی گره

 مصرف انرژی در شبکه خواهد بود. نشانگر نرخکماکان 

 

های مرده برحسب شماره دوره برای دو الگوریتم مختلفگره تعداد  ایمقایسه ( منحنی2شکل)  

 

مانده در شبکه برای دو الگوریتم مختلفکل انرژی باقی ایمقایسه ( منحنی3شکل)  



 

سیم های سنسوری بیهای مسیریابی در شبکهترین پروتکلکه یکی از معروف LEACHخود را با  TSBCما طرح پیشنهادی 

ای که در دوره بعد از دوره 3222ها نشانگر این مسئله است که در طرح پیشنهادی ما حتی پس از سازیباشد، مقایسه کردیم. شبیهمی

که انرژی  دهد( به وضوح این موضوع را نشان می3شکل ) زنده وجود دارد. گرهمیمیرد، هنوز هم  LEACHدر پروتکل  گرهخرین آآن 

رسد. تمامی این نتایج خوب با به پایان می LEACHدوره پس از وضعیت مشابه در  3522مانده شبکه در طرح پیشنهادی ما باقی

ر با صفر شده است، به شدت تقویت براب تقریباًیادآوری این نکته که جریان معکوس داده از ایستگاه مرکزی با استفاده از ساختار درختی 

 خواهد شد.

 

 گیرینتیجه -5

های سازی. نتایج شبیهبرای مسیریابی با مصرف انرژی به صرفه پرداختیم TSBCدر این مقاله ما به معرفی طرح پیشنهادی 

های مسیریابی متداول به سطح خوبی از پیشرفت در رابطه با کامپیوتری ما گویای این نکته بود که نسبت به بسیاری از پروتکل

ایم. طرح پیشنهادی ما با استفاده از ساختار درخت پوشای کمینه مقدار ها رسیدهگرهافزایش طول عمر شبکه و کاهش نرخ مرگ 

تمام محاسبات الزم برای انجام موارد  تقریباًدهد. و یا به شدت کاهش می کندمیاده معکوس از ایستگاه مرکزی را صفر جریان د

های کم انرژی و کم گرهرا بر دوش ن محاسباتی یپذیرد ، فلذا طرح پیشنهادی ما وظایف سنگمذکور در ایستگاه مرکزی صورت می

جویی در مصرف انرژی ها صرفهباشد که در آنمناسب کاربردهایی می TSBCطرح پیشنهادی  نتیجتاًحافظه تحمیل نخواهد کرد. 

های مسیریابی متداول انتقال داده سرباره به صفر و یا میزان بسیار جزئی رسیده است، باشد. برخالف سایر پروتکلکامال اجباری می

ز ایستگاه مرکزی به شدت کاهش یافته است. فلذا پروتکل چرا که با استفاده از ساختار درخت میزان جریان داده معکوس ا

ترین و بهترین پروتکلی است که می تواند در کاربردهایی مورد استفاده قرار گیرد که میزان انتقال داده پیشنهادی ما مناسب

 ترین مقدار خود باشد.سرباره باید در پایین
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