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Abstract:
Wireless sensor networks are one of the most important tools for information acquisition
and environment identification in many application areas. Recent advances in the field of
electronics and wireless telecommunications have led to the design and manufacture of
sensors with low power consumption, small size, reasonable price and various
applications. Most research in the area of wireless sensor networks has focused on two
dimensional sensor networks while in the real world, most of the applications are three
dimensional. Some research in this area has focused on underwater, space, forestry, and
environment applications. The main objective of the current research is increasing
network lifetime by defining new parameters and embedding them in the fuzzy clustering
or fuzzy C-means algorithm that has been adapted for three dimensional wireless sensor
networks. One of the parameters that has been used in this research is limited movement
of sensors. By adding this ability to the network, there is an expectation of improvement
in network performance. The results of the experiments indicate the positive effect of this
ability on network performance and lifetime.
Keywords: three dimensional wireless sensor network, fuzzy clustering, FCM, FCM-3.
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چكيده :یکی از مهمترین ابزار کسب اطالعات و درک محیط ،شبکههاي حسگر بیسیماند .1این شبکهها پژوهشهاي
گستردهاي را به خود معطوف کردهاند .پیشرفتهاي اخیر در حوزۀ الکترونیک و مخابرات بیسیم باعث شده است حسگرهایی
با توان مصرفی پایین ،اندازۀ کوچک ،قیمت مناسب و کاربردهاي گوناگون ،طراحی و ساخته شوند .تا کنون بیشتر پژوهشهاي
انجامشده در این زمینه ،روي طراحی دوبعدي شبکههاي حسگر بیسیم تمرکز داشتهاند؛ درحالیکه این طراحی از دنیاي واقعی و
کاربردهاي آن بهدور است .از این نظر ،مطالعهها روي شبکههاي حسگر بیسیم سهبعدي آغاز شدهاند که با محیط واقعی تطابق
بیشتري دارند و در کاربردهاي متداولی همچون شبکههاي حسگر زیر آب ،اتمسفر و جنگلها و محیطهایی با موانع مرتفع
استفادۀ بیشتري دارند .هدف این مقاله ،افزایش طول عمر شبکه با تغییر پارامترها و افزودن قابلیتهایی به الگوریتم خوشهبندي
فازي است که براي استفاده در خوشهبندي سهبعدي توسعه داده شده است .این الگوریتم تعمیمیافته ،الگوریتم فازي  Cمیانگین

2

است که براي شبکههاي حسگر بیسیم سهبعدي طراحی شده است .با افزودن قابلیت جابهجایی محدود به گرهها و در نظر
گرفتن محیط سهبعدي براي گرهها ،انتظار بهبود در عملکرد شبکه بهویژه ازنظر طول عمر وجود دارد .نتایج آزمایشها نشان
میدهند روش پیشنهادي براي افزایش طول عمر شبکه ،موفق به بهبود عملکرد نسبت به الگوریتمهاي دیگر شده است.

واژههاي

كليدي :شبکۀ حسگر بیسیم سهبعدي ،خوشهبندي فازيFCM ،FCM-3 ،

 -1مقدمه

1

شبببکۀ حسببگر ب بیس بیم ،شبببکهاي اسببت کببه شببامل
حسگرهاي خودمختار است .این حسگرها براي نظارت ببر
شرایط فیزیکی یا محیطی در منطقه پخش شدهاند.

گره شبکۀ حسگر بیسیم شامل اجزاي تکنیکی متعددي
ازجمله رادیو ،باتري ،میکروکنترلر ،مبدار آنبالو

و واسبط

حسگر 3است [ .]1گرههاي حسگر ،مسئولیت حب کبردن،
اندازهگیري و تجمیع اطالعات از محیط را دارند که آنهبا را
ازطریق امواج رادیویی در یک ارتباط بیسیم به ایستگاه پایه
منتقل میکنند [.]2

 1تاریخ ارسال مقاله1398/04/24 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/11/07 :
نام نویسندۀ مسئول :مهدي سالخورده حقیقی

طراحی شببکههباي حسبگر ببیسبیم همیشبه ببر یبک
نقطهنظر خاص تمرکز کرده و آن طراحی شببکه در فاباي
دوبعدي است [ .]2این تقریب خوبی براي کاربردهایی است

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران  -مشهد  -دانشگاه صنعتی سجاد -

که در آنها گرهها روي سطح زمین پخش شدهانبد و ارتفبا

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات

شبکه در مقایسه با طول و پهناي آن ناچیز اسبت []3؛ ولبی
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این فرض دوبعدي در کاربردهاي نقض میشود کبه ارتفبا

است تا مشکل مصرف انرژي ،انتخاب سرخوشهها و ایجباد

شبکه در آن زیاد است و گرهها در یبک فاباي سبهبعبدي

توازن بار 4بین خوشهها را حل کند.

پخش میشوند،؛ درنتیجه ،نامناسببودن این طراحبی و نیباز

بهطور کلی یبک تقسبیم بنبدي در شببکه هباي حسبگر

م بیشببود .درحقیقببت

بیسیم ،ایستا یا پویابودن آنها از جنبههاي مختلف است .این

سناریوهاي سه بعدي شبکۀ حسگر ببیسبیم ببا کاربردهباي

جنببههبا شبامل توپولبوژي ،مسبیریابی ،قرارگیبري گرههببا،

دنیاي واقعی تطبیق بیشتري دارند [.]4

چرخش یا جباببهجبایی آنهبا یبا مبوارد دیگرنبد؛ بنبابراین،

بببه مطالعببه روي بعببد سببوم ح ب

ببا شببکۀ حسبگر ببیسبیم

روشهاي خوشهبندي باید سازگار و قابلیت تغییر پیکربندي

نظارت بر یک منطقۀ بزر

مستلزم تعداد زیادي گره حسگر با مصرف انرژي باال اسبت

را داشته باشبند .در ایبن پبژوهش ،پویبایی در جباببهجبایی

[ .]4بعد از توزیع گرههاي حسگر در محیط ،شارژکردن یبا

محدود گرههباي حسبگر در نظبر گرفتبه شبده و پروتکبل

جابهجا کبردن بباتري آنهبا تقریببا غیبرممکبن اسبت ،زیبرا

خوشهبندي ارائهشده با این فرض تحلیل شده است.

محیط هایی که شبکه در آنها مستقر میشود ،دور از دسترس
انساناند.

یکی از پروتکلهاي بهینه ارائهشده در زمینۀ بهینهسبازي
مصرف انرژي گره در خوشهبندي شبکههاي حسگر بیسیم،

بنابراین مهم ترین چالش گرههباي حسبگر ،بهینبهسبازي

الگوریتم فازي  Cمیانگین است که مشکل ابهام مرزهاي بین

مصرف انرژي آنها است که مستلزم یک توپولوژي مناسبب از

خوشهها را در روشهاي خوشهبندي همچبون  LEACHو

گرهها در محیط سهبعدي است تا مصرف انبرژي آنهبا کمینبه

 K-meansبرطرف میکند [.]12

شود [ .]7-5خوشهبندي ،روش مؤثر براي این مسئله است.

فازي  Cمیانگین بهطور گسترده براي بهینهسازي مصبرف

این استراتژي در بعای از پروتکبلهباي خوشبهبنبدي

انرژي گرهها در شبکۀ حسگر ببیسبیم اسبتفاده شبده اسبت؛

معببروف ماننببد  K-means ]8[ ،LEACH-Cو[FCM ]6

بااینحال این روش ،مصرف انرژي را در تابع هدف خبود در

استفاده شده است؛ اما هیچیک از آنها ارتبباط مسبتقیم ببین

خوشهبندي در نظر نگرفته است .همچنین از محدودیتهبا در

گره غیر سرخوشه و گره سرخوشه و بین گبره سرخوشبه و

ارتباطات ببین گرههبا و سرخوشبههبا و از سرخوشبههبا ببه

ایستگاه پایه را تامین نمیکنند؛ درنتیجه ،این احتمال وجود

ایستگاه پایه ،چشم پوشی کرده است؛ درنتیجه ،ایبن الگبوریتم

دارد که تعداد گرههاي معمولی (غیر سرخوشه) کبه فاصبلۀ

براي شبکههاي حسگر بیسیم سبهبعبدي کبه ببا کاربردهباي

آنها تا گره سرخوشه بیشتر از محدوده رادیوییشبان اسبت،

دنیاي واقعی تطابق بیشتري دارند ،مناسبب نیسبت؛ ازایبنرو،

در خوشههاي جدید افزایش یاببد [ .]9،10همچنبین تعبداد

الگببوریتم  ]13[ FCM-3WSNارائببه شببد کببه بسببیاري از

گرههاي سرخوشهاي که فاصلهشان تا ایستگاه پایه بیشبتر از

نقصهباي الگبوریتم  FCMرا ببرطبرف کبرد و آن را ببراي

محدوده رادیوییشان است ،بیشتر میشود.

شبکههاي حسگر بیسیم سهبعدي مناسبتر کرد.

این مشکل به بهینهبودن انتقال داده مربوط میشود [.]10

در این مقاله تالش شد با اضافهکبردن قابلیبتهبایی ببه

همچنین موقعیبتهبایی پبیش مبیآیبد کبه در آنهبا انبدازۀ

الگببوریتم  FCM-3WSNو ایجبباد تغییراتببی در آن ،ایببن

است یا تعداد گرههاي غیبرسرخوشبه

الگوریتم ازنظر کارایی و مصرف انرژي ،بهتر باشبد و نتبایج

در خوشه زیاد میشود که این مسئله باعبث کباهش شبدید

مطلوبی ببه دسبت آیبد .در ادامبه از ایبن الگبوریتم ببا نبام

خوشهها بسیار بزر

انرژي گبره سرخوشبه و مبر

زودرس آن مبیشبود []11؛

بنابراین ،طراحی یک الگوریتم خوشهبندي جدید ،نیاز مببرم

الگوریتم پایه اشاره شده است.
در ادامه ،در بخش دوم ،مروري ببر مطالعبات پیشبین و
کارهاي انجامشده در زمینۀ خوشهبندي در شبکههاي حسگر

67

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پاییز 99
بیسیم دوبعدي و سهبعدي انجام شد .در بخش سوم ،روش

فرستادن داده به گره سرخوشبه را در مواقبع الزم ببر عهبده

پیشنهادي ،ارائبه و تشبریح شبد .در بخبش چهبارم ،نتبایج

دارند؛ درحالیکه گرههاي سرخوشه ،دادههبا را از گرههباي

حاصل از پیادهسازي روش پیشبنهادي ،بررسبی و ببا دیگبر

دیگببر دریافببت مبیکننببد و بببه ایسببتگاه پایببه مبیفرسببتند.

روش ها مقایسه شدند .در بخش پنجم ،نتیجبهگیبري شبد و

خوشه بندي بهصبورت مکبرر معمبوال ببراي متعبادلکبردن

منابع معرفی شدند.

مصرف انرژي گرهها و سرخوشه هبا انجبام مبیشبود .ایبن
اسببتراتژي مصببرف انببرژي منببابع را از ایببن طریببق بهبببود

 -2مطالعات پيشين

میبخشد که کل دادۀ انتقالیافتبه ببه ایسبتگاه پایبه ببهطبور

همانطور که گفته شد مصرف انرژي حسگرها و طبول

چشمگیري کاهش پیدا مبیکنبد .ارتباطبات میبانخوشبهاي

عمر شبکه ،همواره از مهمترین چالشهاي شبکههاي حسگر

باعببث مببیشببوند فواصببل انتقببال داده بببراي گرههبباي

بیسیم است و هدف ما نیز کاهش مصرف انرژي و افزایش

غیر سرخوشه کاهش یابد و درنتیجه ،مصرف انرژي کباهش

طول عمر شبکه است .براي دستیابی ببه ایبن مهبم ،بایبد

پیدا میکند [.]6
بعای از پروتکل هاي معمول این رویکرد عبارتاند از:

توپولوژي مناسب براي شبکه انتخاب شود.
سه نو توپولوژي شبکه در شبکۀ حسگر بیسیم وجود
دارد :توپولوژي ستاره ،سلسلهمراتبی و متمرکز [.]2
در توپولوژي ستاره ،هر گره حسگر بهطور مسبتقیم ببه

،]2[ AHP ،]17[ BSDCP ،LEACH-C ،]16[ HAC
،]18[ TEEN

،]19[ APTEEN

،]21[ SCEEP

،]22[ H-LEACH

،]20[ DWECH
،]7[ K-Means

ایستگاه پایه متصل میشود .تمام گرههاي حسگر ،نقشها و

)Distributed load- ،]6[ Fuzzy C Means (FCM

کاربردهاي یکسان دارند و براي انجام وظبایف حسبگري و

differential ،]23[ balancing Unequal Clustering

ارتباطی با یکدیگر همکاري مبیکننبد .اشبکال اصبلی ایبن

،]24[ evolution

Unequal Multi-hop Balanced

توپولوژي ،مصرف انرژي باالي گرهها است؛ زیرا هر کبدام

)the ،]25[ Immune Clustering Protocol (UMBIC

از آنها باید وظایفی را انجام دهند که انرژي زیادي مصبرف

 ]26[ Bollinger Bandsو

Improved

میکنند [.]6

.]27[ Search Based Energy-Efficient Routing

Harmony

در پروتکل سلسلهمراتبی هر گره با گبره بباالتر ببه نبام
سرخوشه و سپ

با ایستگاه پایبه در یبک درخبت ارتبباط

برقرار میکند و داده از پایینترین گره به ایستگاه پایه منتقبل
میشود [ .]14با توجه به محدودبودن برد ارتباطی گره ،بهتر
است گره ،ابتدا داده را به همسایهاش در درخت انتقال دهبد
و سپ

به ایستگاه پایه بفرستد تا اینکه بهطبور مسبتقیم ببه

ایستگاه پایه بفرستد .با وجود این ،انبرژي گرههباي بباالیی
معموال سریع تر از گرههاي پایینی مصرف میشود .بنبابراین
تعداد گرههاي مرده افزایش مییابد و کارایی سیستم کاهش
پیدا میکند [.]15
5

6

در شبکۀ متمرکز  ،دو نو گره وجود دارد :سرخوشه و
غیرسرخوشه .7گرههاي غیرسرخوشه وظیفبۀ حب کبردن و

 -1-2الگوريتم فازي  Cميانگين
روش فازي  Cمیانگین ،یکی از پروتکلهاي بهینهسازي
اسببت کببه در آن ،خوشببههبباي یکسببان در شبببکۀ حسببگر
بیسیمی تشکیل میشوند که بهطور تصادفی چیده شدهاند.
خوشببههببا ،گروههببایی بببا چگببالی زیبباد از گرههبباي
حسگرند که درنتیجۀ فاصلۀ بین گرههاي غیر سرخوشبه ببا
سرخوشهشان بهطور چشمگیري کاهش پیدا میکنند [.]6
رابطه ( )1تابع هدف و رابطه ( )2محدودیتهباي آن را
مشخص میکند .در اینجا درجبۀ عابویت،
نشاندهندۀ درجۀ عاویت گره حسبگر
است و  V jمرکز خوشه jام است.

Xk

U kj

اسبت کبه

ببه خوشبه jام
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مرکزهاي خوشه هبا  vو مباتری

عابویت  uببا حبل

معادله ( )1ببه دسبت مبیآینبد .الگبوریتم تکبرار فبازي C

میانگین بهطور مکرر اجرا میشود تا زمانی که شرایط توقف
ارضا شوند.

تکنیک هاي موجود با کاربردهباي دنیباي واقعبی محسبوب
میشود.
این روش مدل انرژي سهبعدي شبکۀ حسگر بیسبیم را
فازيسازي میکند .تابع هدف فاصله ببین گرههباي عبادي
(غیرسرخوشه) تا گرههاي سرخوشه و همچنین فاصله ببین
گره سرخوشه تبا ایسبتگاه پایبه را در یبک ارتبباط مسبتقیم
محاسبه میکند .بعبالوه محبدودیتهباي ارتبباطی در مبدل
جدید گنجانده شدهاند [.]13
این خصوصیات ،این روش را از مدلها و الگوریتمهاي
مرتبط دیگر متفاوت میکند.

توپولوژي شامل گرههاي سرخوشه و غیر سرخوشبه ببا

تابع هدف این الگوریتم با رابطه ( )3مشخص میشود:

غی بر فببازيسببازي مقببادیر بهینببه  uو  vتعریببف م بیشببود.

𝐽

خوشه بندي دوباره بعد از یک بازه زمبانی از پبیش تعریبف

𝐴𝐷𝐸𝑁 = (2𝑁𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 +

شده انجام میشود.
بااینحال در تبابع هبدف ایبن الگبوریتم ( ،)1مصبرف

𝐶

()3

4

𝑚
𝑗+ 𝐶𝜀𝑚𝑝 ∑ 𝑢𝐵𝑆−
‖ 𝑆𝐵𝑋 ‖𝑉𝑗 −
𝑗=1
𝑁 𝐶

انرژي شبکۀ حسگر بیسیم در نظر گرفته نشده که نتیجۀ آن
2

𝑚
𝑗𝑖𝑢 ∑ ∑ 𝑠𝑓𝜀𝑁 +
𝑛𝑖𝑚 → ) ‖ 𝑗𝑉 ‖𝑋𝑘 −

تشکیل خوشههاي نامناسب است .نبود شبرایط ارتبباطی در
محدودیتها ( )2مدل ارتباط مستقیم 8را تامین نمیکنبد و
در کل این الگوریتم براي محیط دوبعدي طراحی شده است.

𝑗=1 𝑘=1

در ایببن رابطببه قسببمت

4
m
  uBS  j V j  X BS 
j

1


C

 ، درجببۀ

عاویت یک گره سرخوشه را (کبه ببا  V jمشبخص شبده

 -2-2الگوريتم پايه ) )FCM-3WSN

است) به ایستگاه پایه (کبه ببا  X BSمشبخص شبده اسبت)

الگببوریتم  FCM-3WSNارتقایافتببۀ روش فببازي C

میانگین است که در آن ،مصرف انبرژي و محبدودیتهباي
ارتببباطی ،در محاسبببۀ مرکببز خوشببه و مبباتری

عاببویت

دخیلاند []13؛ بنابراین ،نتایج بهتري نسبت ببه روش فبازي
 Cمیانگین و سایر روشهاي خوشهبندي به همراه دارد .این
روش یکی از نخستین تالشهبا ببراي خوشبهبنبدي شببکۀ
حسگر بیسیم سه بعدي اسبت .مطالعبه روي خوشبه بنبدي
شببکۀ حسببگر ببیسبیم سبهبعببدي تقریبببا جدیببد اسببت و
روش هاي بسیار کمی در این زمینه ارائه شدهانبد []29 ,28؛

اندازهگیري میکند .به سببب اینکبه گرههباي سرخوشبه ببا
توجه به خوشهها ،در هر دور خوشهبندي مبیتواننبد تغییبر
کنند uBS  j ،نشاندهندۀ درجهاي است کبه یبک سرخوشبه
به ایستگاه پایه تعلق دارد؛ بدین معنا که اگر یبک سرخوشبه
بببه ایسببتگاه پایببه نزدیببک باشببد ،انببرژي آن کمتببر از
سرخوشههایی است که از ایستگاه پایبه دورترنبد .همچنبین
بخش

2

X k Vj

N

C

 u

m
ij

در این رابطه ،نشاندهندۀ درجبۀ

j 1 k 1

عاویت یک گره معمولی (که با  X kمشخص شده اسبت)
به سرخوشهاش (که با

Vj

مشخص شده است) است.

بنابراین ،طراحی یک الگوریتم خوشهبندي بهینه براي شببکۀ

این اجزا یک توپولبوژي خباص از گرههباي معمبولی،

حسگر بیسیم سهبعدي ،قبدم مهبم ببراي تکامبل و تطبیبق

گرههاي سرخوشه و ایستگاه پایه را تشبکیل مبیدهنبد کبه
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میتوانند مقدار تابع هدف را تغییر دهند .پارامترهباي دیگبر
مانند  2 NEelec  NEDAمقادیر ثابت شبکهاند.

هدف اصلی یک شبکۀ حسگر بیسبیم ،نظبارت هرچبه
کامل تر و دقیق تر بر محیط مبدنظر اسبت .ببه سببب اینکبه

محدودیتهاي رابطبه ( )3ببهصبورت رابطبه ( )4بیبان
میشوند:

گرهها بهطور تصادفی در محیط پخش میشوند ،این احتمال
به وجود میآید که ازنظر موقعیت مکانی ،منطقه را ببهطبور

𝐶
𝑚
𝑗𝑘𝑢

𝑚
𝑗𝑘𝑢 ∑
;= 1
𝑗=1

()4
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𝑘∀

; ]∈ [0.1
𝑁 = 1. … .

کامل پوشش ندهند و چگالی گرههبا در بخشبی از منطقبه،
زیاد و در بخش دیگر کم باشد؛ درنتیجه ،کیفیبت نظبارت و
حسگري محیط کاهش مییابد .این موضو در منباطقی کبه

𝑟𝑇 ≤ ‖ 𝑗𝑉 ‖𝑋𝑘 −
𝑟𝑇 ≤ ‖ 𝑆𝐵𝑋 ‖𝑉𝑗 −

در رابطه ( m )4یک فازيساز است (معموال مقبدار آن
 2است) C ،تعداد خوشه هاست N ،تعداد گرههاسبت، V j ،
jامبین مرکبز خوشبه اسبت ) X BS . (j = 1, … , Cموقعیبت
مکانی ایستگاه پایه است و  Trبرد ارتباطی است .معیار || || .

در محیط سهبعدي محاسبه میشود (با مؤلفههاي  y ،xو .)z

 -3روش پيشنهادي
در این بخش ،روش پیشنهادي ببهطبور مفصبل معرفبی
شده است .در این مقاله سعی شده است با ایجباد تغییراتبی
در الگوریتم پایه ،مصرف انرژي و طول عمبر شببکه بهببود
یابد و نتایج بهتري کسب شوند.
پوشش ،ارتباط و طول عمر شبکه ،سه پارامتر اساسی در
شبکه هاي حسبگر ببیسبیم سبهبعبديانبد و از مهبمتبرین
چالشهاي موجود در این شبکهها محسوب میشوند؛ ببراي
نمونه ،یک موضو کلیدي در استقرار شبکههاي حسگر این
است که گرههاي مستقرشده در محیط ،پوشبش کبافی روي
منطقۀ مدنظر را داشته باشند؛ در عین حال ارتباط شبکه نیبز
تامین شود و طول عمر آن افزایش یابد.
پوشش بدین معنا است کبه چبه میبزان از هبر نقطبه از
منطقۀ مدنظر ،با گرههاي مستقرشده در آن نظارت میشبود.
این مسئله درحقیقت کیفیبت خبدمات 9نیبز در نظبر گرفتبه
میشود [ .]30ارائه دهندگان الگوریتم پایه ،این چبالش مهبم
(پوشش) را در الگوریتم خود در نظر نگرفتهاند که درنتیجه،
این موضو سبب کاهش کارایی آن میشود.

دسترسی به گرهها در آنهبا سبخت یبا خطرنباک و اسبتقرار
گرهها در آنها مشکل است ،چالشبرانگیز میشبود و شببکه
ازنظر پوشش دچار نقص میشود و نتیجه و بازدهی مطلوب
را نخواهد داشت.
پویببایی ،یکببی از عببواملی اسببت کببه بببر پوشببش در
شبکه هاي حسگر بیسیم تأثیرگذار است [ .]34-31پویبایی
به توانایی یک گره براي تغییبر موقعیبت مکبانیاش بعبد از
استقرار اولیه گفته میشود .همچنین پویایی تأثیر بسبزایی در
کاهش مصرف انرژي و افزایش طول عمر شببکه دارد [.]35
همچنببین در صببورت افببزودن ایببن ویژگببی بببه شبببکه،
الگوریتمهاي مسیریابی نیز نیازمند تغییرند [.]36
فرض کنید شببکۀ حسبگر ببیسبیم در محبیط مسبتقر
میشود و گرهها بهطور تصادفی پخش مبیشبوند ،هبر دور
خوشهبندي انجام میشود و گرهها با موقعیت مکبانی ثبابتی
که دارند ،سرخوشهاي مناسبتر را انتخباب مبیکننبد و ببه
خوشببۀ آن م بیپیوندنببد .گرههببا بعببد از دورهبباي متعببدد
خوشهبندي و انجام وظایفشان ،انرژي خبود را رفتبهرفتبه از
دست می دهند و به دلیل ثابتببودن موقعیبت مکبانیشبان،
توانایی استفادۀ بهتر از انرژي کاهشیافتۀ خبود را ندارنبد و
همان رونبد خوشبهبنبدي تکبرار مبیشبود؛ تبا زمبانی کبه
انرژيشان به صفر برسد و بمیرند.
حال اگر این امکان وجود داشته باشد که هر گره در هر
دور خوشهبندي ،موقعیت مکانی خود را به اندازۀ یبک حبد
آستانۀ از پیش تعریف شده تغییر دهد و با نزدیکتبر کبردن
خود به سرخوشۀ خوشهاي دیگر ،از انرژياش  -که از یبک
سطح خاص کمتر شده است  -اسبتفادۀ بهینبه بکنبد ،تبأثیر

بهبود کارایی شبکههاي حسگر بیسیم سهبعدي با قابلیت جابهجایی گرهها
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مثبتی بر خوشهبندي خواهد گذاشبت و هبر ببار خوشبههبا

 FCM-3شبکه خوشهبنبدي مبیشبود ،خوشبههبا ایجباد و

هدفمندتر تشبکیل مبیشبوند و درنتیجبه ،مصبرف انبرژي،

گرههاي سرخوشه انتخاب میشوند .سپ

گرههبایی ببراي

کاهش و طول عمر شبکه بهطور چشمگیبري افبزایش پیبدا

جابهجایی انتخاب میشوند که دو شرط زیر را داشته باشند:

خواهد کرد؛ زیرا هرچه گره معمولی به گره سرخوشه خبود

شرط  :1میزان انرژي باقیمانبده گبره  ، xkاز یبک حبد

نزدیکتر باشبد ،انبرژي کمتبري ،مصبرف و طبول عمبرش
افزایش پیدا میکند.

آستانه از پیش تعیین شده کمتر باشد.
شرط  :2در صورت جابهجاشدن گره ،فاصلۀ سبهبعبدي

در روش پیشبنهادي ،قابلیبت جابببهجاشبدن گرههبا بببه

آن تا گبره سرخوشبۀ خوشبۀ دیگبر ،نسببت ببه سرخوشبۀ

الگوریتم پایه اضافه شد و در بخش آزمبایشهبا نشبان داده

خودش کمتر شود .به عبارت دیگر ،اگر  xkبا جاببهجبایی،
تا CH j

کمتر از فاصلۀ سهبعدیش تا

شد این روش عملکرد بهتبري نسببت ببه الگبوریتم پایبه و

فاصلۀ سهبعدياش

الگوریتمهاي خوشهبندي دیگر دارد.

شود ،شرط الزم براي جابهجایی گره xk

CH i

محقق میشود.

ابتدا براي هر گره این قابلیت در نظر گرفته شبد کبه در

الگوریتم کلی روش پیشبنهادي در شبکل ( )1مشباهده

صورت دارابودن شرایط از پیش تعیین شده ،بتواند جابهجبا

م بیشببود .در ایببن شببکل ،جزئیببات روش بررسببی امکببان

شببود .بببراي ایببن منظببور ،گرههببا بایببد مجهببز بببه سببکوي

جابهجایی و محاسبۀ میزان آن در ادامه ارائه شدهاند.

لوکوموتیو 10شوند که این قطعه گرهها را قادر میسازد بعبد

تعاریف مربوط به روش پیشنهادي و همچنین هریک از

از استقرار اولیه در محبیط ،موقعیبت مکبانی خبود را تغییبر

پارامترهاي حد آستانۀ انرژي و حد آسبتانۀ جباببهجبایی در

دهند و جابهجا شوند [ .]37یک رابطه براي محاسببۀ میبزان

ادامه ارائه شدهاند.

انرژي مصرفی براي جابهجایی در ] [38ارائه شده است.
با توجه به اینکه شبکۀ حسگر بیسیم مدنظر ،سهبعبدي
است و در فااي سه بعبدي پیبادهسبازي مبیشبود ،امکبان

 -1-3حد آستانۀ انرژي

جابهجاشبدن گرههبا در سبه جهبت محورهباي مختصبات

تعیین پارامترهباي مناسبب ببهمنزلبۀ حبد آسبتانه هباي

( )x, y, zوجود دارد .درخور ذکبر اسبت مقبادیر هبر سبه

استفادهشده در دو شرط جابهجایی ،چالشی است که در این

محور مختصات مثبت و بزر تر مسباوي ببا صبفر در نظبر

بخش بررسی شده است.

گرفته شدهاند ) . ( x  0, y  0, z  0این ببدین معناسبت

انتخاب اینکه انرژي باقیمانبدۀ گبره اي کبه مبیخواهبد

که در زمین آزمایششده فرورفتگی یا گودالی وجود ندارد و

جا ببهجبا شبود ،از چبه حبدي کمتبر باشبد تبا شبرط اول

مبدأ مختصات ابتداي زمین فرض شبد و گرههبا در جهبت

جابهجایی دربارۀ آن برقرار شود ،یکی از مسائلی اسبت کبه

مثبت محورها حرکت میکنند.

مستلزم بررسیهاي فراوان و تحلیل مناسب است.

فرض کنید گرهاي که میخواهد جابهجا شود  xkدر نظر

کمینۀ انرژي باقیماندۀ گرهها ،پارامتري اسبت کبه از آن

CH i

بهعنوان حدي استفاده میشود که در شرط اول جاببهجبایی،

اسببت ،در

انرژي باقیماندۀ گرهها با آن مقایسه مبیشبود .ایبن پبارامتر

همسایگی آن قرار داشته باشد و  i  jباشد؛ حال با در نظبر

بهتنهایی براي این انتخاب مناسب نیست؛ زیبرا در صبورت

گرفتن فرضیههاي بیانشده ،روش پیشنهادي شرح میشود.

انتخاب آن ،گرهاي پیدا نمیشود کبه انبرژي باقیمانبدۀ آن از

گرفته شود که در خوشه  Ciقبرار دارد و سرخوشبه آن

باشببد و خوشببه j

کببه سرخوشببه آن

CH j

بعد از استقرار شبکۀ حسگر بیسیم سهبعبدي در زمبین

کمینۀ انرژي باقیمانبدۀ گرههباي کبل شببکه کمتبر باشبد و

مدنظر و پخششدن گرهها ،با استفاده از روش خوشهبنبدي

درنتیجه ،هیچ گبره اي از شبرط اول عببور نخواهبد کبرد و
جابهجا نخواهد شد.
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انتخابشده یک مصبالحه برقبرار کنبد تبا تعبداد گرههباي

شروع

انتخابشده در شرط اول جابهجایی ،نه آنقدر زیاد باشند که
در صورت انتقال به خوشۀ جدید ،تعادل خوشههبا ببر هبم

توزیع تصادفی گرهها در زمین

خورد و نه آنقدر کم باشند که تأثیري بر طبول عمبر شببکه
نداشته باشند .براي این منظور ،از روش تجربی استفاده شبد

خوشهبندی با FCM-3

و با آزمون و خطا ،ضرایب زیادي انتخاب شدند ،سبپ

ببا

توجه به نتایج بهدست آمده از انتخاب آنها ،تعبدادي حبذف
محاسبۀ انرژی باقیماندۀ گرهها

شدند.
پ

از بررسیهاي فراوان ،پنج عبدد ببراي شبرکت در

گزینش براي انتخاب ضریب مناسب حد آستانۀ استفاده شده
خیر

در شرط اول جابهجایی انتخاب شدند .در بخش آزمایشبات

انرژی گرهای
کمتر از حد
آستانه است

با توجه به ترکیب آن با پارامترهاي دیگر ،ضبریب مناسبب،
انتخاب خواهد شد.
بله

محاسبۀ فاصلۀ این
گرهها تا سرخوشه

در الگوریتم شکل ( ،)1بخش کلیدي آن ،بررسی امکبان
جابهجایی و جابهجایی گرههایی است که شرایط را دارند .با
توجه به اینکه مرتبۀ زمانی انجام این اعمبال )𝑁(𝑂 اسبت،
مرتبۀ زمانی الگوریتم افزایش نمییابد و فقبط ضبریبی از N

به زمان در هر دور افزوده میشود.
محاسبۀ فاصلۀ این گرهها
تا سرخوشههای همسایه

 -2-3حد آستانه جابهجايي
حد آستانه جا به جایی گره ،حداکثر میزان مسافتی اسبت

بررسی امکان و میزان
جابهجایی

بله

جابهجایی گرههای
کاندید که شرایط را
دارند

دورها کمتر
از حد اکثر

که هر گره طی میکند .در این بخش مناسب تبرین معیباري
انتخاب شد که میتوان بهعنوان این پارامتر برگزید.
براي این معیار ،ضریبی از میانگین مختصبات گرههباي
شبکه روي هر محور در نظر گرفته شد که میتواند انتخباب
مناسب و منطقی براي حداکثر میزان جا بهجایی گبره باشبد.
پ

خیر

از بررسیهاي انجامشده روي این پارامتر ،مشخص شد

اگببر ضببریبی بببه همببراه آن وجببود داشببته باشببد ،عملکببرد
الگوریتم بهتر خواهد شد؛ زیرا ایبن معیبار ببهتنهبایی ،ببازۀ

پایان

شكل ( :)1الگوريتم روش پيشنهادي

جا به جایی گره را بسیار محبدود مبیکنبد کبه در نتیجبۀ آن
احتمال انتقال گرههبا ببه خوشبۀ جدیبد کباهش مبییاببد؛
ازاینرو با آزمون و خطاها ،پبنج عبدد انتخباب شبد کبه از
قراردادن آنها بهعنوان ضریب پارامتر حد آستانۀ جابهجبایی،

ازاینرو سعی شد ضریبی براي این پارامتر در نظر گرفته
شود و در عین حال باید به این نکته توجه داشت که ضریب

نتایج بهتري به دست آمد.
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با توجه به ضرورت محدودسازي انرژي مصرفی ببراي
جا به جایی ،در نظر گرفتن حد آستانۀ انرژي ببراي گرههباي
کاندید بهمنظور جابهجایی ،میتواند تعداد آنهبا را کباهش و
ایببن محدودسببازي را انجببام دهببد .عببالوه بببر آن ،میببزان
جا به جایی نیز با توجه به توضیحات باال محدود شده اسبت
تا به این امر کمک کنبد؛ درنتیجبه ،طببق رابطبه ( )7میبزان

()6

که  dtoCHفاصله سهبعدي گبره معمبولی تبا سرخوشبه

است Emove  X k  .انرژي مصرفی براي به حرکت درآوردن

گره xk
()7

انرژي الزم براي جابهجایی محاسبه شده است که ببا توجبه
به این محدودسازيها نسبت به انرژي مصبرفی هبر خوشبه
شببایان توجببه نخواهببد بببود .در بخببش چهببارم ،بببا انجببام
آزمایش ها و با توجه به ترکیبهاي مختلف ایبن پارامترهبا،
میزان تأثیر آنها در عملکرد شبکه ارزیابی میشود.

2
𝐻𝐶𝑜𝑡𝑑 𝑠𝑓𝜀𝑙 𝐸𝑛𝑜𝑛−𝐶𝐻 = 𝑙𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 +

است که از طریق رابطه ( )7محاسبه میشود:
𝛾𝑔𝑚 𝐸𝑚𝑜𝑣𝑒 (𝑋𝑘 ) = 𝜉𝑋𝑘 (𝛼 + 𝛽) +

رابطه ( )7با این فرض محاسبه شده اسبت کبه تصبویر
میزان جابهجایی سه بعدي گره براي انتقال از نقطه  Aببه B

بر روي سه محور  xو  yو  zبه ترتیب 𝛼  𝛾, 𝛽,باشد که در

این جا   X kپارامتر هزینه جابهجایی ببر روي سبطح ببراي
گره

Xk

است که یک مقدار ثابت از پیش تعیین شده اسبت

و  dtoXفاصله اولري بین موقعیبت ابتبدایی گبره ) (Aتبا
k

 -3-3مدل مصرف انرژي

موقعیت نهایی آن بعد از جاببهجبایی ) (Bاسبت .مقبدار m

مببدل در نظببر گرفتببه شببده بببراي فاصببلۀ زیبباد انتقببال

وزن گره و  gشتاب گرانش زمین است.

اطالعات (ارتباطات ببرونخوشبه اي) از مبدل چنبدگامی و

بنابراین انرژي مصرفی شبکه در هر دور برابر است با:

براي ارتباطات نزدیک (درونخوشهاي) از مدل کانال انتقبال

𝑟𝑒𝑡𝑠𝑢𝑙𝐶𝐸 × 𝐶 = 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐸

هواي باز استفاده میکنبد .اگبر تعبداد  Nگبره و  Cخوشبه
باشد ،بهطور متوسط تعداد  N/Cگره در هر خوشبه وجبود
دارد .انرژي مصرف شده یک گره سرخوشه براي دریافبت،

()8

که  EClusterانرژي مصرفشده در هر خوشه است
()9

تجمیع و انتقال اطالعات به ایسبتگاه پایبه ببهصبورت زیبر
محاسبه میشود [:]13

()5

که با جايگذاري فرمولهاي ( )5و ( )6در فرمبول ()9

𝑁
𝑁
4
𝑆𝐵𝑜𝑡𝑑 𝑝𝑚𝜀𝑙 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑙 𝐸𝐷𝐴 +
𝐶
𝐶

𝑙 = 𝐻𝐶𝐸

داریم:

در اینجا  lتعداد بیتهاي موجبود در هبر بسبته داده،
 EDAانرژي مصرفشبده ببراي تجمیبع داده dtoBS ،فاصبله
سهبعدي از گره سرخوشبه تبا ایسبتگاه پایبه Eelec ،انبرژي
مصرفشده براي راهاندازي زیرسیستمهاي رادیویی گره کبه
شامل بخش رادیو الکترونیکی و تقویتکننده تبوان اسبت و
در هنگبببام دریافبببت اطالعبببات نیبببز ببببراي راهانبببدازي
زیرسیستم هاي رادیویی استفاده میشود.

 mp

و

 fs

ببه

ترتیب براي ارزیابی انرژي مصرفی در انتقال چنبد گبامی و
انتقال فااي آزاد هستند.
انرژي مصرف شده براي عملکرد یک گبره معمبولی ببا
رابطه ( )6قابل محاسبه است:

𝑁
𝐻𝐶𝐸𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝐸𝐶𝐻 + ( − 1) 𝐸𝑛𝑜𝑛−
𝐶
𝑁
𝐻𝐶≈ 𝐸𝐶𝐻 + 𝐸𝑛𝑜𝑛−
𝐶

()10

𝑁
𝑁
𝐴𝐷𝐸 = 𝑙 ( 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 +
𝐶
𝐶
4
𝑆𝐵𝑜𝑡𝑑 𝑝𝑚𝜀 +
)

𝑟𝑒𝑡𝑠𝑢𝑙𝐶𝐸

𝑁
𝑁
2
𝐻𝐶𝑜𝑡𝑑 𝑠𝑓𝜀 +𝑙 ( 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 +
)
𝐶
𝐶

درنتیجه ،انرژي مصرف شده هر خوشبه ببا رابطبه ()10
محاسبه میشود [ .]13حال تبابع انبرژي مصبرفشبده کبل
شببکۀ حسببگر ببیسبیم را داریبم .هببدف از خوشبهبنببدي،
برقراري یک توپولوژي مناسب از گرهها اسبت تبا مصبرف
انرژي کل شبکه را کاهش دهد.
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 -4-3معيار فاصله
معیار فاصله در طراحی پروتکبلهباي مسبیریابی ببراي
شبببکۀ حسببگر بببیسببیم نقببش مهمببی دارد .فاصببله در
پروتکلهاي مسیریابی مبتنی بر خوشهبندي ،بهعنوان فاصبله
بین گرهها یا فاصله بین یک گره تبا ایسبتگاه پایبه تعریبف
میشود .اگر مختصات دو گره مببدأ و مقصبد را در فاباي
سهبعدي بهترتیب بهصورت )  ( X1 , Y1 , Z1و ) ( X 2 , Y2 , Z 2

نشان داده شود ،فاصلۀ اولري بین این گرهها با رابطبه ()11
محاسبه میشود [:]39
()11

𝑑 = √(𝑋1 − 𝑋2 )2 + (𝑌1 − 𝑌2 )2 + (𝑍1 − 𝑍2 )2
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آزمایشهاي انجام شده در این مقاله در محیط واقعبی از
کشور ویتنام انجام شدهاند که شامل زمینهاي سبهبعبدي از
 𝑇1تا  𝑇10با مرفولوژيهاي متفاوتاند .اندازۀ این زمبینهبا
 200×250است .بهمنظور انجبام مقایسبههبا و شببیهسبازي
شرایط مرجع ] [13ابعاد محیط و توزیع سنسورها و شبرایط
آنها در آزمایشهاي این بخش مشابه در نظر گرفته شدهانبد.
در این آزمایشها فرض بر این است که سنسورها میتواننبد
بهصورت محدود در بازۀ محاسبهشده در آزمایشها جابهجبا
شوند .جدول  1بر مبناي پیش فرضهاي آزمایشهاي مرجع
فوق تنظیم شده است .گرهها در شبکۀ حسگر بیسیم در هر
زمین ( )T1,…,T10مستقر میشوند .اگبر انبرژي گبرهاي در
شبکه تمام شود ،آن گره مرده محسوب میشود.

 -4آزمايشها

با توجه به اینکه هدف این پژوهش ،تمرکز بر توپولوژي

در این بخش ،نتایج شببیهسبازي حاصبل از دو پبارامتر

اسببت ،انببدازهگیبريهبباي دورهاي و بببار محاسببباتی آن در

چالشبرانگیز این مقاله ،تحلیل و مقایسۀ نتبایج آن ببا دیگبر

محاسبات کل در نظر گرفته نشد .مدل انتشار ،شرایط بباتري

الگوریتمهاي خوشهبندي ارائه شدهاند .براي شببیهسبازي از

و نرخ ارسال و دریافت با مقادیر پیشفرض تنظیم شدهانبد.

نرمافزار متلب استفاده شده است.

جدول  1نشباندهنبدۀ پبیش فبرض هباي سبناریو و مقبادیر

منطقۀ آزمایش شده ،یک زمین سه بعدي اسبت و شببکۀ
حسگر بیسیم سهبعدي در آن مسبتقر مبیشبود کبه شبامل

پارامترهاي گرهها است .این شرایط ببراي تمبام آزمایشبات
یکسان در نظر گرفته شدهاند.

 Nگره است .محیط سهبعدي با توجه ببه اسبتاندارد DEM

[ ]8تعریف میشود که با ماتریسی از سطرها و ستونها ارائه

جدول ( :)1پارامترهاي شبيهسازي
پارامتر

مقدار

انرژي اولیۀ گره

5J

تعداد گرهها

1000

همۀ گرهها داراي انرژي اولیۀ یکساناند کبه مقبدار آن  5ژول

Tr

250m

در نظببر گرفتببه شببد .هببر گببره حسببگر وظیفببۀ انببدازهگیبري

Eelec

50nJ/bit

پارامترهاي محیطی و فرستادن دورهاي پیام به گبره گیرنبده را

EDA

5pJ/bit

دارد .گببره گیرنببده سرخوشببه یببا ایسببتگاه پایببه اسببت .گببره

L

500byte

Ԑfs
Ԑmp

10pJ/bit/m2

میشود که مقادیر آنها ارتفاعات زمیناند.
مدل شبکه یکنواخت در نظر گرفته شد؛ به این معنی کبه

سرخوشببه در صببورت گببرفتن داده از دیگببر گرههببا ،وظیفببۀ
تجمیع پیام و فرستادن آن به ایسبتگاه پایبه را ببر عهبده دارد.

0/0013 pJ/bit/m4

درخور ذکر است این شبکه ،ناهمگن در نظر گرفته شد؛ زیبرا
گرهها امکان جابهجایی بین خوشبههبا را دارنبد [ .]40کانبال
رادیویی براي انتقال داده چندجهته است و محدودۀ انتقال آن،
 Trدر نظر گرفته شده است .همچنبین ،انبرژي مصبرفشبده
براي انتقال داده از گره  Xبه گره  Yببا انبرژي مصبرفشبده
براي انتقال داده در جهت مخالف آن برابر است.

 -1-4نتايج شبيهسازي
در این بخش اهداف زیر دنبال شدند:
 )1در مجموعۀ آزمایش هاي اول ،با انجام آزمایش هباي
زیر بهترین ترکیب از ضرایب دو پارامتر حد آستانۀ انرژي و
حد آستانۀ جابهجایی انتخاب شدند.
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 مقایسۀ ترکیب هاي مختلبف از ضبرایب حبد آسبتانۀ

به چالش بعدي پرداخته شبد و آن انتخباب حبد

سپ

انرژي و جابهجایی ازنظر روند مصرف انرژي کلی شببکه و

آستانۀ مناسب براي حداکثر میبزان جبا ببهجبایی گبره ببود.

تعداد دور خوشهبندي؛

ضریبی از میانگین مختصات گرههاي شببکه در هبر محبور

 مقایسۀ ترکیب هاي مختلبف از ضبرایب حبد آسبتانۀ
انرژي و جابهجایی ازنظر تعداد گره جابهجاشده.
 )2در آزمایش هاي دوم ،ترکیب انتخاب شده در مرحلبۀ

بهمنزلۀ حد آستانۀ میزان جابهجایی گره انتخاب شد و ببراي
تعیین ضریب مناسب براي این معیار ،آزمبایشهبایی انجبام
شدند .سپ

پبنج عبدد انتخباب شبدند کبه ببراي انتخباب

قبل در الگوریتم ،جايگبذاري و آزمبایشهباي زیبر انجبام

بهعنوان ضریب میانگین جابهجایی گرهها مناسبتبر بودنبد.

شدند:

این ضریب  CoefDنامیده شد که مقادیر انتخابی براي آن 2

 مقایسۀ روش ارائه شده با روش پایبه ازنظبر مصبرف
انرژي؛

و 2,1و  2,2و  2,3و  2,4هستند.
هدف مبا ببه دسبت آوردن بهتبرین ترکیبب از ایبن دو

 مقایسۀ روش ارائه شده با روش پایه ازنظر زمان مر

پارامتر است .ببا داشبتن  5مقبدار از  CoefEو  5مقبدار از
 25 ،CoefDحالببت بببه وجببود م بیآی بد کببه در مجموعببۀ

گرهها؛
 مقایسۀ روش ارائهشده ببا روش پایبه ازنظبر پوشبش
شبکه؛

آزمایشهاي اول به انتخاب بهترین ترکیب از میبان ایبن 25
حالت پرداخته شد .جدول ( )2ایبن  25حالبت مختلبف را

 مقایسبۀ روش ارائببهشبده و روشهبباي دیگبر ازنظببر
مصرف انرژي؛

ذکرشده  5بار تکبرار شبدند کبه شبکل هبا و مقایسبههباي

 مقایسۀ روش ارائهشده و روشهاي خوشهبندي دیگر
ازنظر زمان مر

نمایش میدهد .آزمایشهبا ببراي هریبک از وضبعیتهباي

گرهها.

ارائهشده میانگین این  5بار اجرا هستند .همچنین تعداد دور
در نظر گرفته شده براي اجراي الگوریتم  3000دور است.

 -1-1-4مجموعه آزمايشهاي اول :انتخاب تركيب
مناس

از دو پارامتر حد آستانۀ انرژي و حد آسبتانۀ

جابهجايي

جدول ( :)2حالتهاي مختلف از تركي

دو پارامتر  CoefDو

CoefE

حالتهاي مورد بررسي

با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل ،حبد آسبتانۀ

مقدار

مقدار

قرارگرفته

CoefD

CoefE

انببرژي و حببد آسببتانۀ جببابببهجببایی گرههببا ،دو پببارامتر

حالت اول

2

1.9

چالشبرانگیز در این مقالهاند که به دو شرط تعیینشده براي

حالت دوم

2,1

1.9

حرکت گرهها مربوطانبد .شبرط اول ببراي جباببهجاشبدن

حالت سوم

2,2

1.9

گرهها ،کمتربودن انرژي باقیماندۀ آنها از حد آستانه از پبیش

حالت چهارم

2,3

1.9

حالت پنجم

2,4

1.9

حالت ششم

2

2

حالت هفتم

2,1

2

حالت هشتم

2,2

2

سعی و خطا و مشاهدۀ نتایج بهدستآمده از هریک 5 ،عبدد

حالت نهم

2,3

2

حالت دهم

2,4

2

انتخاب شدند .ضریب در نظر گرفته شده براي حبد آسبتانۀ

حالت یازدهم

2

2.1

انرژي CoefE ،نامیده شد که پبنج مقبدار  1,9و  2و  2,1و

حالت دوازدهم

2,1

2.1

 2,2و  2,3براي آن برگزیده شدند.

حالت سیزدهم

2,2

2.1

حالت چهاردهم

2,3

2.1

تعیین شده است .حد آستانهاي در نظر گرفتبه شبده در ایبن
پژوهش ،ضریبی از کمینۀ انرژي گرههبا اسبت؛ حبال آنکبه
مقدار این ضریب براي گرفتن بهترین نتیجه ،چالشی بود که
با آن مواجه بودیم .براي این منظبور ببا روش تجرببی و ببا
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حالت پانزدهم

2,4

2.1

داده شده است .این ترکیب نسبت به سایرین بهتر عمل کرده

حالت شانزدهم

2

2.2

است و انبرژي شببکه ببا ایبن ترکیبب در دور  1839تمبام

حالت هفدهم

2,1

2.2

میشود.

حالت هجدهم

2,2

2.2

حالت نوزدهم

2,3

2.2

حالت بیستم

2,4

2.2

حالت بیست و یکم

2

2.3

حالت بیست و دوم

2,1

2.3

حالت بیست و سوم

2,2

2.3

بیست و چهارم

2,3

2.3

بیست و پنجم

2,4

2.3

پنج ترکیب دوم در شکل ( )3نشان داده شده اسبت کبه
انرژي شبکه با ترکیب دو پارامتر ضریب حد آستانۀ انرژي و
جابهجایی داراي مقادیر  2و  ،2در دور  1395تمام میشبود
که در بین پنج ترکیب دوم کارایی ضعیفتري داشته اسبت.
شبکه با ترکیب هشتم (مشخصشده با خط قرمز) طول عمر
بیشتري را تجربه میکند و انبرژي آخبرین گبره آن در دور
 1615تمام میشود .سه ترکیبب دیگبر عملکبرد مشبابه ببا
یکدیگر داشتهاند.

 -1-1-1-4مقايسۀ تركي هاي مختلف از ضراي

حد

آستانۀ انرژي و جابهجايي ازنظر روند مصرف انرژي كلي
شبكه و تعداد دور خوشهبندي
شکلهاي ( )2تا ( )6مصرف انرژي کلی شبکه را در 25
حالببت مختلببف بببا یکببدیگر مقایسببه مبیکنببد .هببر شببکل
نشاندهندۀ  5ترکیب از دو پارامتر حد آستانۀ انبرژي و حبد
آستانۀ جابهجایی است.
شكل ( :)3روند مصرف انرژي كلي  5تركي

شكل ( :)2روند مصرف انرژي كلي  5تركي

دوم

اول

با توجه به شکل ( ،)2خط قرمزرنگ نشاندهندۀ ترکیب
دو پارامتر  CoefEو  CoefDبا مقادیر  1,9و  2,2است کبه

شكل ( :)4روند مصرف انرژي كلي  5تركي

سوم

بدترین عملکرد را نسبت به  4ترکیب دیگبر در ایبن شبکل

با مشاهدۀ شکل ( )4مشخص شد اگر براي ضریب حد

دارد .در این حالبت انبرژي شببکه در دور  1534ببه پایبان

آسببتانۀ انببرژي مقببدار  2,1و بببراي ضببریب حببد آسببتانۀ

میرسد .در ترکیب پنجم ،ضریب حد آستانۀ انبرژي 1,9 ،و

جابهجایی مقدار  2تعیین شود ،زمان مر

آخرین گره شبکه

ضریب حد آستانۀ جابهجایی 2,4 ،است و با رنگ زرد نشان

در دور  2022خواهد بود که این زمان بسبیار خبوبی ببراي
تمامشدن انرژي کل شبکه محسوب میشود .همچنین از این
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شکل مشهود است که ترکیب سبیزدهم نسببت ببه سبایرین

با توجه به شکل ( ،)6دو خط مشکی و آبی نشاندهنبدۀ

ضعیفتر عمل کرده است؛ بدینگونه که در این حالت ،دور

ترکیب هاي بیست ویکم و بیست ودوم از دو پارامتر ضبریب

 1234زمان تمامشدن انرژي شبکه است.

حد آستانۀ انرژي و جابه جایی اند که رونبد مصبرف انبرژي
مشببابه یکببدیگر دارنببد .ترکیببب بیسببتوپببنجم کببه در
آن  CoefE = 2.3و  CoefD = 2.4است ،رونبد مصبرف
انرژي تندتري از بقیه دارد و در دور  1442کل انرژي شبکه
مصببرف مببیشببود .خببط سبببز رنببگ نمایببانگر ترکیببب
بیستوچهارم است که در ببین ایبن پبنج ترکیبب عملکبرد
بهتري دارد.
بهطور کلی در شکلهاي ( )2تا ( ،)6تأثیر هریک از 25
ترکیب دو پبارامتر  CoefEو  CoefDببر مصبرف انبرژي

شكل ( :)5روند مصرف انرژي كلي  5تركي

چهارم

در پببنج ترکیببب چهببارم در شببکل ( ،)5در دو پببارامتر
ضریب حد آستانۀ انرژي و جاببهجبایی مشباهده مبیشبود
ترکیب شانزدهم ،مصرف انرژي سریعتري نسبت ببه چهبار
ترکیب دیگبر دارد و انبرژي شببکه در ایبن حالبت در دور
 1362به اتمام میرسد .خط آبیرنبگ نشباندهنبدۀ ترکیبب
هفدهم است و مقدار ضریب حد آستانۀ انرژي در آن  2,2و
ضریب حد آستانۀ جابهجایی  2,1است و بهترین طول عمبر
شبکه را در میان این پنج ترکیب داراست .آخرین گره شبکه،
ترکیب نوزدهم و بیسبتم ،ببهترتیبب در دور  1720و 1703
میمیرد که عملکرد نزدیک به یکدیگر دارند.

شببکه و طبول عمبر آن ،نشبان داده و ببا یکبدیگر مقایسببه
شدهاند .با توجبه ببه شبکل ( ،)5ترکیببی کبه در آن مقبدار
 CoefE = 2.1و  CoefD = 2اسبت ،بهتببرین عملکببرد را
نسبت به سایر ترکیبها دارد .انرژي کل شبکه با این ترکیب
که با خط مشکی نمایش داده شده اسبت ،در دور  2022ببه
پایان میرسد که در این حالت ،شبکه بیشترین طول عمبر را
نسبت به ترکیبهاي دیگر دارد و میتوان این ترکیب  -کبه
یازدهمین ترکیب از ضرایب دو پارامتر حد آستانۀ انبرژي و
حد آستانۀ جابهجایی است  -را بهترین ترکیب انتخاب کبرد
که در آن مصرف انبرژي شببکه ببه کمتبرین حالبت خبود
میرسد و طول عمر شبکه افزایش پیدا میکند .همچنبین در
شکل مذکور ،خط قرمز رنگ نمایبانگر سبیزدهمین ترکیبب
است و مقادیر در نظر گرفته شده در آن براي  CoefEبراببر
با  2,1و براي  CoefDبرابر با  2,2است .این ترکیب نسبت
به سایرین ضعیف عمل میکند و انرژي شبکه در این حالت
در دور  1234به اتمام میرسد.

 -2-1-1-4مقايسۀ تركي هاي مختلف از ضبراي

حبد

آستانۀ انرژي و جابهجايي ازنظر تعداد گره جابهجاشده
در شکل ( )7تعداد کل گرههاي جابهجاشده در هریبک
شكل ( :)6روند مصرف انرژي كلي  5تركي

پنجم

از  25ترکیب دو پارامتر حبد آسبتانۀ انبرژي و حبد آسبتانۀ
جابهجایی نشان داده شده است .تعداد گرههاي جابهجاشبده
در ترکیب یازدهم  -که ترکیب منتخب ما است  272 -گره
است .در ترکیب هشتم که در آن ضرایب در نظر گرفته شده
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براي حد آستانۀ انرژي 2 ،و براي حد آستانۀ جابهجایی2,2 ،

 -1-2-1-4مقايسۀ روش پيشبنهادي ببا الگبوريتم پايبه

است ،تعبداد گرههباي جباببهجاشبده  650گبره اسبت کبه

ازنظر مصرف انرژي

بیشترین میزان جابهجایی را نسبت به سایر ترکیببهبا دارد.
در ترکیب ششم با ضریب انرژي  2و ضریب جابهجبایی ،2
 561گره نقل مکبان کبردهانبد کبه بعبد از ترکیبب هشبتم،
بیشترین گره جابهجاشده را دارد .ترکیب چهبارم کبه در آن
 𝐶𝑜𝑒𝑓𝐸 = 1.9و 𝐶𝑜𝑒𝑓𝐷 = 2.3اسبببت ،ببببا  201گبببره
جا به جاشده ،کمترین تعداد جابهجایی را به خود اختصباص
داده است.

در شکل ( ،)8نتایج حاصبل از پیباده سبازي الگبوریتم
پیشنهادي و الگوریتم پایه نشان داده و با یکدیگر مقایسبه
شده اند .همان طور که مشاهده میکنید الگوریتم ارائهشبده
موفق به بهبود روش پایه شده و عملکرد بهتري نسبت ببه
آن داشته است  .ایجاد امکان جا به جایی گرههبا و انتخباب
حد آستانهها ي مناسب براي شروط جابهجایی ،به بهبود در
الگوریتم پایه ،چه ازنظر دورۀ ثبات (زمان مر

اولین گره)

و چه ازنظر طبول عمبر شببکه منجبر شبد .ببا توجبه ببه
شکل ( ، )8انرژي کل شبکه در الگوریتم ارائهشبده در دور
 2022به اتمام رسیده است؛ درحالیکه در الگبوریتم پایبه
آخرین گره شبکه در دور  150مرده است .مشهود است که
روش پیشنهادي موفبق ببه بهببود عملکبرد روش پایبه ببا
اختالف زیادي شده است.
شكل ( :)7تعداد گرههاي جابهجا شده در  25تركي

 -2-1-4مجموعه آزمايشهباي دوم :مقايسبۀ روش
پيشنهادي با ديگر الگوريتمها
در مجموعۀ آزمایشهاي اول ،ترکیب مناسب از ضرایب
حد آستانه انرژي و حد آستانه جابهجبایی انتخباب شبد .ببا
انجام آزمایش هاي گوناگون ،ترکیبی انتخاب شد که بهتبرین
عملکرد را ازنظر مصرف انرژي بهینه و طول عمبر شببکه و
زمان مر

گرهها ،نسبت به سایر ترکیبها دارا بود .در ایبن

شكل ( :)8روند مصرف انرژي روش پيشنهادي و روش پايه

ترکیب ،ضریب حد آستانۀ انرژي  2,1و ضریب حد آسبتانۀ
جابهجایی  2است و در الگوریتم اعمال شد .حال الگبوریتم
پیشنهادي ،تکمیل و ارائه میشود.
در این بخش ،الگوریتم ارائهشده با الگوریتم خوشهبندي
فازي سه بعدي که الگوریتم پایه در نظر گرفتبه شبد و چنبد
الگوریتم دیگر ،ازنظر مصرف انرژي ،طول عمر شبکه ،زمان
مر

گرهها ،پوشش و عملکبرد آنهبا در شبرایط و نبواحی

مختلف مقایسه شد.

 -2-2-1-4مقايسۀ روش پيشبنهادي ببا الگبوريتم پايبه
ازنظر زمان مرگ گرهها
یکی از آزمایش هباي متبداول انجبام شبده در خیلبی از
بحث هاي پژوهشی در شبکه هاي حسگر ببیسبیم ،مقایسبۀ
روش پیشنهادي ببا روش هباي پیشبین ازنظبر زمبان مبر
گرههاست .در این مقاله نیز تالش شد از این مقایسه استفاده
شود .در این بخش ،زمان مر
دور ) ،(FND11زمببان مببر
زمان مر

اولین گبره براسباس تعبداد
نیمببی از گرههببا ) (HND12و

آخرین گره شببکه ) (LND13در هبر الگبوریتم،
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محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدهاند .انجام ایبن آزمبایش از

محسوب می شود .نرخ پوشش ببه معنباي میبزان درصبد از

این نظر حائز اهمیت است که با توجه ببه تعریبف در نظبر

ناحیۀ آزمایششده است که با گرهها پوشش داده شده است.

گرفته شده براي طول عمر شبکه ،مبیتبوان عملکبرد روش

با محاسبۀ نرخ پوشش دریافته میشود چبه میبزان از منطقبۀ

پیشنهادي را ازنظر طول عمر شببکه ببا روش پایبه مقایسبه

آزمایش شده با گرههبا حمایبت قبرار شبده اسبت .در ایبن

کرد.

حالت ،اگر یک نقطه  Pدر منطقۀ آزمایششده ،در محبدودۀ

با توجه به نتایج در شکل ( ،)9الگبوریتم پیشبنهادي ببه

برد حسگري گره  nقرار داشته باشد ،فرض میشود  Pببا n

دورۀ ثبات بیشتري نسبت به الگوریتم پایه دست یافته است؛

پوشش داده شده اسبت .ناحیبۀ حسبگري  nیبک دایبره ببا

اولین گره در الگوریتم پایه در

مرکزیت  nو با شعا به اندازۀ برد حسبگري  rاسبت .تبابع

دور  63بوده و این زمان در الگوریتم ارائهشده ببه دور 144

پوشش )𝑝  𝐶(𝑛.از گره  nو نقطه  Pبهصورت رابطبه ()12

آخببرین گببره در الگببوریتم

اسببت کببه در آن )𝑝  𝑑(𝑛.فاصببلۀ اقلیدوسببی در فابباي 3

به این صورت که زمان مر
رسببیده اسببت .همچنببین مببر

پیشبنهادي در دور  2022اتفبباق افتبباده اسببت؛ درحببالیکببه
آخرین گره شبکه در الگوریتم پایه در دور  150مرده اسبت.
تعریف ما از طول عمر شببکه در ایبن مقالبه ،مبدت زمبانی

بعدي بین گره  nو نقطه  Pاست:
()12

𝑟 ≤ )𝑝 𝑖𝑓 𝑑(𝑛.
𝑒𝑠𝑙𝑒

1
0

{ = )𝑝 𝐶(𝑛.

است که نیمی از گرههاي شبکه زنبدهانبد و از شبکل ()10
پیداست طول عمر شببکه در الگبوریتم پایبه در دور  85ببه
پایان رسیده است؛ درحالیکه در الگوریتم پیشنهادي ،نیمبی
از گرههاي شبکه تا دور  810زنده ببودهانبد .ببدیهی اسبت
پیادهسازي الگوریتم پیشنهادي ،بهبود مصرف انرژي و طبول
عمر شبکه را به دنبال داشته و موفق شده اسبت ببا افبزایش
دورۀ ثبات از الگوریتم پایه پیشی گیرد.
شكل ( :)10مقايسۀ روش پيشنهادي با الگوريتم پايه ازنظر
پوشش شبكه

با توجه ببه شبکل ( ،)10پوشبش اولیبۀ شببکه بعبد از
استقرار اولیۀ گرهها در محیط %53 ،است که در روش پایبه
شكل  -9زمان مرگ گرهها در روش پيشنهادي و روش پايه

این مقدار تا دور  70ثبات خود را حفظ و از دور  70به بعد
شرو به کاهش میکنبد و سبرانجام در دور  150ببه صبفر
میرسد .این درحالی است کبه در روش پیشبنهادي ،میبزان

 -3-2-1-4مقايسۀ روش پيشنهادي با الگوريتم پايه
ازنظر پوشش شبكه
در ایببن بخببش ،پوشببش شبببکه در روش پیشببنهادي و
روش پایه بررسی شدهاند.
نرخ پوشش شببکه ببراي دو الگبوریتم در شبکل ()10
نشان داده شده است کبه یبک معیبار ببراي کبارایی شببکه

پوشش شبکه ،ابتدا از  %53به  %67افزایش پیبدا مبیکنبد و
سپ

تا دور  ،193شبکه پوشش خود را با این مقدار حفبظ

می کند و ثابت میماند و بعد از آن ،میبزان پوشبش کباهش
مییابد که این سیر نزولی تا آخبرین دور شببکه ادامبه پیبدا
میکند و به صفر میرسد .از نتایج بهدستآمده مشهود است
روش پیشنهادي موفق به بهبود میزان پوشش شببکه شبده و
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توانسته است پوشش ابتدایی شبکه را از  %53ببه  %67ارتقبا

با توجه به نتایج بهدستآمده از شبکل ( ،)11الگبوریتم

دهد و این مقدار را تا دور  193حفظ کند .همچنین پوشبش

پیشنهادي با اختالف زیادي نسبت به دیگر روشها عملکرد

شبکه در روش پایه در دور  150به صفر میرسد؛ درحالیکه

بهتري از خود نشان داده است .الگوریتم  FCMبا خط آببی

در روش پیشنهادي پوشش شبکه تبا دور  2022ادامبه پیبدا

نمایش داده شده و بعد از روش پیشنهادي ،بهتر از سبایرین

کرده است.

عمل کرده است؛ بدین صورت که انرژي آخرین گره شببکه
در این الگوریتم در دور  130به اتمام رسیده اسبت .ایبن در

 -3-1-4مقايسۀ روش پيشنهادي با برخبي ديگبر از
الگوريتمها

حالی است که انرژي کبل شببکه در روش  LEACH-Cدر
دور  25تمام شده است که نتیجه گرفته میشبود ایبن روش
ضعیفترین عملکرد را در بین روشهاي آزمایششده داشته

در این بخش ،الگبوریتم پیشبنهادي ببا الگبوریتم هبایی

است .الگوریتم هاي  LEACHو  SCEEPعملکرد مشابهی

همچون ،H-LEACH ،SCEEP ،LEACH-C ،LEACH

داشتهاند و روند مصرف انرژي آنها بسیار نزدیک به یکدیگر

 K-Meansو  FCMمقایسببه شببده اسببت .شببرایط انجببام

بوده است .دو روش  H-LEACHو  K-Meansدر سومین

آزمایشها و مجموعه دادۀ استفادهشده براي پیادهسازي ایبن

رتبه ازنظر مصرف انرژي قرار دارند و انرژي کبل شببکه در

الگوریتم ها ،کامال یکسان و مشبابه ببا شبرایط پیبادهسبازي

این دو الگوریتم نیز در زمانهاي نزدیک به یکدیگر به اتمام

الگوریتم ارائه شده در نظر گرفته شدهاند .آزمایشها در ایبن

رسیده است.

بخش ازنظر مصرف انبرژي ،زمبان مبر

گرههبا ،عملکبرد

الگوریتمها در نواحی مختلف ،با تعداد گرههباي مختلبف و
تعداد خوشههاي مختلف ،انجام و نتایج با یکبدیگر مقایسبه
خواهند شد.

 -2-3-1-4مقايسۀ روش پيشنهادي با روش هباي ديگبر
ازنظر زمان مرگ گرهها
در بخشهاي قبل مطرح شد که یکبی از آزمبایشهباي

 -1-3-1-4مقايسۀ روش پيشنهادي با الگوريتمهاي ديگر
ازنظر مصرف انرژي

مهم در ارزیابی الگوریتمهاي شببکههباي حسبگر ببیسبیم،
مقایسه ازنظر زمان مر

گرهها اسبت .در شبکل ( )12دورۀ

ثبات هر الگوریتم ،زمان مر

ابتدا روش پیشنهادي ببا الگبوریتم هباي مبذکور ازنظبر
مصرف انرژي مقایسه میشود.

نیمی از گرهها و زمان مبردن

آخرین گره شبکه در هر الگوریتم ،نشان داده و ببا یکبدیگر
مقایسه شدهاند.

شكل ( :)12زمان مرگ گرهها در روش پيشنهادي و روشهاي
ديگر

از شببکل ( )12بببدیهی اسببت الگببوریتم پیشببنهادي در
شكل ( :)11روند مصرف انرژي روش پيشنهادي و روشهاي
ديگر

مقایسه با دیگر الگوریتمها با اخبتالف زیباد داراي عملکبرد
بهتري بوده و ازنظر طول عمر شبکه و زمان مر

گرههبا از

بهبود کارایی شبکههاي حسگر بیسیم سهبعدي با قابلیت جابهجایی گرهها

80

دیگر الگوریتمها پیشی گرفته است .روش  LEACH-Cکبه

دارد .در روش پیشنهادي ،سعی شد با ایجاد تغییراتی در این

آخرین گره شبکه در دور  15بوده ،بدترین

الگوریتم ،عملکرد آن ،بهبود و مصرف انرژي کباهش یاببد.

عملکرد را در ایبن میبان داشبته اسبت .عملکبرد الگبوریتم

براي این منظور ،قابلیت جاببهجبایی ببراي گرههبا در نظبر

 FCMنسبت به دیگر الگوریتمهبا ببه الگبوریتم ارائبهشبده

گرفته شد؛ بدینصورت که اگر انبرژي باقیمانبدۀ گبرهاي از

نزدیکتر بوده و روند مصرف انبرژي بهتبري داشبته اسبت.

حد مشخصی کمتر باشد و با جابهجبایی ببه خوشبۀ دیگبر،

نیمبی از

فاصلهاش تا سرخوشۀ خوشه جدید کمتبر از فاصبلهاش تبا

گرهها در دور  89اتفاق افتباده اسبت .دورۀ ثببات دو روش

سرخوشۀ فعلی شود ،شرایط الزم براي جابهجبایی را دارد و

 H-LEACHو  K-Meansبهترتیب  14و  12بود که نشان

به خوشۀ جدید نقل مکان خواهد کرد .بدین ترتیب انبرژي

میدهد عملکرد این دو روش در شببکه بسبیار نزدیبک ببه

مصرف شده شبکه کاهش مبییاببد و درنتیجبه ،طبول عمبر

یکببدیگر اسببت .همببینطببور دو الگببوریتم  LEACHو

شبکه افزایش پیدا خواهد کرد .در بخش آزمبایشهبا روش

آخبرین گبره در دورهباي  25و 26

پیشببنهادي بببا الگببوریتم  FCM-3و  FCMو چنببد روش

در آن زمان مر

دورۀ ثبات این الگوریتم تبا دور  52ببوده و مبر

 SCEEPبا زمان مر

روند مصرف انرژي مشابهی داشتهاند.

 -5نتيجهگيري
در حال حاضر بیشتر پژوهش ها در زمینه شبکۀ حسبگر

خوشهبندي دیگر مقایسه شد .نتایج ایبن آزمبایشهبا نشبان
دادند روش پیشنهادي عملکرد بهتري نسببت ببه الگبوریتم
 FCM-3و دیگر الگوریتمها دارد و مصرف انرژي را تا حد
زیادي کاهش میدهد.

بیسیم فرض میکنند گرهها در یک فااي دوبعبدي چیبده
میشوند .این تقریب خوبی است ببراي کاربردهبایی کبه در
آنها گرهها روي سطح زمین پخش میشوند و ارتفا شببکه
از برد رادیویی گره کمتر است .در این شبکهها ارتفا شبکه
در مقایسه با طول و پهناي آن ناچیز است.
شبکه هاي دوبعدي در کاربردهباي زیبرآب ،کوهسبتان،
جنگلها ،اتمسفر و فاا کبارایی پبایینی دارنبد کبه در آنهبا
ارتفا شبکه زیاد است و گرهها در یبک فاباي سبهبعبدي
پخش میشوند؛ براي مثال ،در شبکه هاي حسبگر زیبر آب،
گرهها ممکن است در اعماق متفاوتی از اقیانوس قرار گیرند
و درنتیجه ،شبکۀ سهبعدي میشبود .همچنبین پبیشبینبی و
نظارت بر آبوهوا با استقرار شبکۀ سهبعدي در اتمسفر بهتر
انجام میشود .استقرار گرهها در مناطق کوهستانی و جنگلی
نیز شرایط مشابهی دارند .هدف ما در اینجا خوشه بنبدي در
شبکههاي حسگر بیسیم سهبعدي است.
در این مقاله تالش شده اسبت ببا ترکیبب پارامترهباي
مختلف و اضافه کردن قابلیت هایی به شببکه ،خوشبه بنبدي،
بهینه شود .الگوریتم خوشبه بنبدي  FCM-3الگبوریتم پایبه
انتخاب شده است .این الگوریتم نسخۀ تعمیمیافتۀ الگبوریتم
 FCMاست که براي شبکههاي حسگر ببیسبیم سبهبعبدي
طراحی شده است و عملکرد بهتري نسبت ببه روش FCM
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