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 سه

 چكيده

برای حل  ایینهگزاست  روروبه یافزارسختکه با مشکل تهیه قطعات  ایینهزمبعد از ظهور کامپیوترها در هر 

اسی به نیاز اس 1سیمیبحسگر  یهاشبکه هءدرزمیناست. سازهایهشبوجود دارد و آن گزینه استفاده از  مسئله

 سازهابیهشبودن معایب دیگر  بازمتنکه عالوه بر  سازشبیهایجاد یک  بنابراین .انکارهستسازغیرقابلشبیهوجود 

را نداشته باشد و از ساختار یکپارچه و قابل توسعه برخوردار باشد یکی از نیازهای اساسی است که ما در این 

 اقدام نمودیم. MATLAB افزارنرمدر  سازشبیهمقاله به ایجاد این 

 سازیمدل ،سازشبیه ،سیمبیهای کلیدی: شبکه ،حسگر، واژه

                                                           
1 Wireless Sensor Network / WSN  
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 مقدمه

سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان الکترونیک و مخابرات بی یزمینه  درهای اخیر شرفتپی

وچک که های گوناگون داده است. این حسگرهای کمصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری

توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطالعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطالعات 

اند. یک سیم حسگر شدههای موسوم به شبکه بیای برای ایجاد و گسترش شبکه، موجب پیدایش ایدهدارند را

به  و شدهپخشگسترده  طور بهمحیط های حسگر است که در یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره

 و مشخص شدهیینقبل تعهای حسگر، از پردازند. لزوما مکان قرار گرفتن گرهآوری اطالعات از محیط میجمع

های خطرناک و یا را در مکان هاآنآورد که بتوانیم نیست. چنین خصوصیتی این امکان را فراهم می

 رها کنیم. دسترسیرقابلغ

ی هاهای حسگر باید دارای تواناییهای شبکهها و الگوریتماین بدان معنی است که پروتکلاز طرف دیگر 

های حسگر، توانایی همکاری و هماهنگی بین فرد شبکههای منحصربهباشند. دیگر خصوصیت خودسامان دهی

تمامی  فرستادن یجا بههای حسگر است. هر گره حسگر روی برد خود دارای یک پردازشگر است و گره

گیری اطالعات است، ابتدا خود یک سری که مسئول پردازش و نتیجه گرهیاطالعات خام به مرکز یا به 

های نیمه دهد و سپس دادههای اولیه و ساده را روی اطالعاتی که به دست آورده است، انجام میپردازش

 کند.را ارسال می شدهپردازش

چیزی دارد، ترکیب صدها حسگر کوچک امکانات جدیدی را عرضه توانایی نا تنهایی بههر حسگر  بااینکه

کارگیری تعداد زیادی گره کوچک است که خود سیم حسگر در توانایی بههای بیقدرت شبکه واقع درکند. می

زمان، نظارت بر شرایط محیطی، شوند و در موارد متعددی چون مسیریابی هم دهیسازمانقادرند سرهم و 

 زات یک سیستم به کار گرفته شوند.ساختارها یا تجهی نظارت بر سالمت

سیم حسگر بسیار وسیع بوده و از کاربردهای کشاورزی، پزشکی و صنعتی تا های بیگستره کاربری شبکه

 ، نظارت بر یکفنّاوریترین کاربردهای این یکی از متداول مثال عنوان بهشود. کاربردهای نظامی را شامل می

دها تواند توسط صنشتی یک کارخانه شیمیایی در محیط وسیع کارخانه می مثالترس است. محیط دور از دس
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 و در هنگام بروز نشت شیمیایی شدهنظارتدهند، سیم را تشکیل میخودکار یک شبکه بی طوربهحسگر که 

 به مرکز اطالع داده شود. سرعتبه

های پیکربندی و آرایش شبکه کاسته هزینه سویکسیمی قدیمی، از  هایدستگاه برخالف هادستگاهدر این 

یک  زهاندابههای کوچکی را که تقریباً نصب هزاران متر سیم فقط باید دستگاه جایبهشود از سوی دیگر می

ا فاصله شود که باز حسگرهای خودراهبر گفته می سیمبیبه یک شبکه  سیمبیسکه هستند. شبکه حسگر 

های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، یری گروهی برخی از کمیتگاند و برای اندازهپخش شده

های حسگر با انگیزه استفاده در ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکهفشار، حرکت یا آالینده

نعت در ص سیمیبهای حسگر کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد. اما امروزه شبکه

شوند، از جمله نظارت و کنترل فرایندهای صنعتی، نظارت بر سالمت و بسیاری از مقاصد غیر نظامی استفاده می

 های هوشمند و کنترل ترافیک.دستگاهها، نظارت بر محیط و یا خانه، کاربردهای مراقبت از سالمتی، خانه

رتبط سیم با یکدیگر م برپا و به صورت بی رت خودسیم به مجموعه ای از حسگرها که به صو شبکه حسگر بی

. تعداد این حسگرها می تواند بسیار شودمیشده اند و همگی پدیده خاصی را اصطالحا حس می کنند گفته 

زیاد و دامنه پراکندگی آنها نیز می تواند بسیار وسیع باشد. حسگر های این شبکه می توانند به صورت دستی 

قرار گیرند و ثابت شوند و یا اینکه به صورت تصادفی در محل مورد نظر برای حس کردن در مکانهای مورد نظر 

پراکنده شوند. هدف اصلی در این شبکه ها بعد از برپایی در درجه اول جمع آوری اطالعات و بعد از آن هر چه 

ه اولیه آن را ب ر را به دوران جنگ سرد و ایدهگبیشتر بودن عمر شبکه است. اگرچه تاریخچه شبکه های حس

طراحان نظامی صنایع دفاع آمریکا نسبت می دهند ولی این ایده می توانسته در ذهن طراحان ربات های 

 موبایل نیز شکل گرفته باشد. سیمبیمتحرک مستقل یا حتی طراحان شبکه های 

ی تخمین و ازسشبیهی این شبکه از دیرباز برای کاهش هزینه مورد توجه بوده و هدف اصلی از سازشبیه

 .هستافزایش عمر شبکه مورد نظر 

ابل توسعه ق سازشبیهیک  افزارمطلبنرمدر این مقاله ما برای پاسخ به این نیاز ،توسط قسمت طراحی گرافیکی 

 مینمایم. ارائهرا 
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 سيمبیحسگر شبكه های آشنایی با 
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 سيمبیتاریخچه شبكه های  -1-1

ی شبکه های حسگر برای کاربردهای نظامی طراحی و اجرا شدند تا نیروهای ارتشی بتوانند در ها اولین نمونه

یک منطقه جدید، بدون نیاز به برپا کردن تجهیزات خاص مرتبط با زیر ساخت شبکه با هم ارتباط داشته 

چندان  ای ثابته باشند. طبیعت پویا و متغیر محیط فعالیت ارتشها باعث میشود استفاده از تجهیزات شبکه

کار مگاهرتز  100 سیم در فرکانسهای باالی مناسب به نظر نرسد. از سوی دیگر روشهای دیگر ارتباطات بی

کنند، پس تنها هنگامی که دید مستقیم وجود داشته باشد ارتباط برقرار است. این مشکالت به خوبی با  می

ها چندگامه است یعنی بین مبدا و  این شبکههای حسگر برطرف میشود. زیرا ارتباط در  استفاده از شبکه

مقصد الزم نیست دید مستقیم وجود داشته باشد و یا حتی این دو در محدوده امواج یکدیگر باشند، بلکه با 

وری است که اجزای تشکیل آ. الزم به یادشودمیاستفاده از تعدادی گره میانجی، ارتباط مبدا و مقصد برقرار 

 خچهتارید. تجهیزات از پیش تعیین شده ندارن و نیازی به ها هستند نها همان گرههای حسگر ت دهنده شبکه

 باز می 1میالدی( و سیستم نظارت صوتی 1451ی  های حسگر به دوران جنگ سرد )اواسط دهه شبکه

ر د این سیستم توسط ایاالت متحده و به منظور شناسائی و ردیابی زیردریائیهای اتحاد جماهیر شورویگردد.

که توسط کابل  هست 2رام شمالی تعبیه شده بود. این شبکه یک توری گسترده از هایدروفونهاآبستر اقیانوس 

سیستم درحال حاضر توسط  14اند. این  به یکدیگر متصل شده و محیط اقیانوس را تحت پوشش قرار داده

 .مورد استفاده قرار میگیردهای جاری در بستر اقیانوس  به منظور نظارت بر پدیدهNOAA  ی ملی مؤسسه

 توسط وزارت دفاع امریکا،  41و سالهای آغازین  81های حسگر در سالهای پایانی دهه  روند استفاده از شبکه

DARPAوریهایی هم توسط گروههای تحقیقاتی در دانشگاهها انجام آو چند کشور دیگر ادامه داشت و نو

فناوریهای تجاری هم پا به عرصه  1999IEEE ردها از جمله با تعریف برخی استاندا 41میشد. در اواسط دهه 

سیم وارد بازار وسیع بالقوه  ارتباطات بی یزمینه دروجود گذاشتند و گروههای مختلف تحقیقاتی فعال 

اند حاصل تالشهای انجام شده  هایی هم که اکنون کاربرد تجاری پیدا کرده غیرنظامی شدند. در حقیقت نمونه

 .قیقاتی سالهای نخستین بوده استدر محیط های تح

                                                           
1 SOSUS 

2 Hydrophone 
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 چيست؟ سيمبیحسگر های شبكه  -1-2

علوم الکترونیک و  ینه ی زم در پر چالشکنترل و نظارت از راه دور یکی از مباحث  یهادستگاهامروزه بحث 

تا شرایط خاص و انتظارات مدنظر را  باشدمیلذا تحقیقات در هر زمانی به دنبال راه حلی  .باشدمیکامپیوتر 

در شرایط و کیفیت کاری یکسان هرچه نسبت هزینه به کارائی پایین تر باشد ، همان قدر محبوبیت  پاسخ دهد.

  ت. شیوه باالتر خواهد رف آن

 عنوانبهبرای آگاهی از تغییرات محیط اطراف و یا وضعیت هر مجموعه نیازمند یکسری تجهیزاتی هستیم که 

به  ، را در قالب یک پاسخ نظر )تغییرات فیزیکی یا شیمیایی( مدحسگر شناخته می شوند و اینها تغییرات 

 دهند. پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز می گیری میزان تغییرات و یا وجود آن، ارائه می منظور اندازه

 الکترونیک و مخابرات یزمینه درپیشرفتهای اخیر د. بر اساس پاسخ ارائه شده انجام داتوان سایر عملیات را 

باعث شده بتوانیم گره های حسگر چند کاره با توان مصرفی پایین و هزینه کم داشته باشیم که از نظر  سیمیب

 اندازه خیلی کوچک هستند و برای مسافت های کوتاه می توانند با هم ارتباط برقرار کنند.

مهمی در زندگی نقش  روند توسعه این شبکه ها در حدی است که مطمئنا این شبکه ها در آینده نزدیک،

روزمره ما ایفا خواهند کرد. از کاربردهای که در حال حاضر برای شبکه های حسگر مطرح میشود و روز به روز 

 توان به کاربردهایی نظیر عمل ردیابی در محیط های گسترده جغرافیایی، می بر تعدادشان افزوده میشود ،

نظارت بر پارامتر  ر بیماران دارای وضعیت حساس،نظارت ب نظارت بر سازه های بزرگ، سیستم های امنیتی،

شبکه  .های محیطی در مناطقی که حضور انسان در آنها خطرناک است و بسیاری کاربرد های دیگر اشاره کرد

 هبو هر کدام  تجمع تعداد زیادی از گره های حسگر می باشند که در محیط پراکنده شده واقع درهای حسگر 

ه ها هدف خاصی را دنبال می کنند .گره ها به هم نزدیک هستند و هرگره اری سایر گرخودمختار و با همک طور

با گره دیگری می تواند ارتباط برقرار کند و اطاعات خود را در اختیار گره دیگری قرار دهد و در نهایت وضعیت 

 . شودمیمحیط تحت نظر، به یک گره مرکزی گزارش 

در چنین شبکه های وابستگی شدیدی به ماهیت کاربرد شبکه دارد و تکنیک ها و شیوه های مورد استفاده 

ساختار توپولوژی شبکه، شرایط جوی و محیطی ، محدودیتها و ... عوامل موثری در پارامترهای کارایی و هزینه 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 جمع بندی

در این مطالعه ، ما به توضیح شبکه های حسگر بی سیم پرداختیم و طراحی یک شبیه ساز شبکه های 

 بعنوان صورت مسئله فرض نمودیم.ده حسگر بی سیم با مشخصات یاد ش

شبیه ساز شبکه های حسگر بر پایه متلب می تواند یک ابزار اساسی برا از پیش رو برداشتن مشکالت مربوط 

 به سخت افزار باشد.

اید شبیه سازی باشد که به واقعیت نزدیک باشد و تمام پارامترها را لحاظ نماید.در این بهترین شبیه ساز ،ب

دل ساده رادیویی برای مدل سازی استفاده شد و با استفاده از نرم افزار متلب به شبیه سازی جا از یک م

 پرداختیم.

 نتایجی را توسط شبیه ساز به اثبات رساندیم.سپس پروتکل های مختلف شبیه سازی را تست نموده و 
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