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 گروهی. کارايی صحيح شبکه مستلزم مکانيابی حسگرها است، با توجه به ماهيت شبکههای حسگر بیسيم و تصادفیبودن توزيع حسگرها:چکيده
 بهدست آوردن فاصله حسگرهای مجهول از مرجع برحسب، اساس کار در اين روشها. روشهای مبتنی بر پرش هستند،از روشهای مکانيابی
 در اين مدل گرههای مرجعی که دارای دو شعاع. معرفی شده استDV-Hop  بر پايه روش، در اين مقاله روشی مبتنی بر پرش.اندازه پرش است
 میتوانند حسگرهای واقع در نواحی که خطای زيادی توليد میکنند را شناسايی کرده و با قراردادن مقدار مناسب برای،ارتباطی متفاوت هستند
 عملکرد اين مدل تحت شرايط مختلفی از قبيل تغيير. کاهش دهندDV-Hop  ميانگين خطای مکانيابی را به مراتب نسبت به روش،فاصله آنها
 نتايج.) مورد بررسی قرارگرفته استDOI(  تراکم حسگرهای مرجع و مجهول و مقادير مختلف پارامتر غيريکنواختی انتشار،شعاع ارتباطی
 با تعداد کم حسگرهای مرجع به دقت بااليی، میتوان عالوه بر افزايش اتصال شبکه،شبيهسازی حاکی از آن است که با استفاده از روش پيشنهادی
.دست يافت
. موقعيتيابی مشارکتی، شبکههای حسگر بیسيم، موقعيتيابی مبتنی بر پرش:واژههای کليدی

Hop-Based Localization Using Anchor Nodes with Two
Communication Ranges
F. Parsaie Nejad1, R. Ghazizadeh1
1-Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran,
Abstract: Due to the nature of wireless sensor networks and the random distribution of Nodes in the network, sensor Nodes should
locally calculate their locations accurately. A Lots of localization methods are introduced in the literature. One group of them is
range-free based localization. In these methods, to find the distance between sensors and anchor Nodes, hop size is calculated. In this
paper, a range-free based method which is based on DV-hop method is proposed. In the introduced scheme, anchor Nodes with two
different radius communication ranges find the Nodes whose location causes a lot of errors. Therefore, by reducing the impact of
those sensor Nodes on the Hop size computation, the Nodes can compute their location more accurately than the one introduced in
DV-Hop methods. Performance of the proposed method is evaluated in different conditions, such as various communication ranges,
density of the anchor and target sensor Nodes and different degrees of irregularities (DOI). Simulation results show that the proposed
method can increase the network connectivity, and reduce the required number of anchor Nodes to achieve high accuracy.
Keywords: Hop based localization, wireless sensor networks, cooperative localization.
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 -1مقدمه
مکانيابی حسگرها ،يکی از چالشهای مهم در شبکههای حسگر
بیسيم است .در اين راستا ،روشهای متعددی معرفی شدهاند که
اولويت استفاده از اين روشها بسته به شرايط جغرافيايی و نوع کاربرد
مشخص میشود .بهطورکلی روشهای موقعيتيابی را میتوان به دو
دسته برد آزاد ]1[ iو برد پايه ]2[ iiطبقهبندی كرد .در اکثر شبکههای
حسگر چندپرشی [ ]3موقعيتيابی در دسته برد آزاد قرار میگيرد.
اساس کار اين روشها ،بهدست آوردن اندازه پرش و تعداد پرش بين
مبدا و مقصد است .يکی از چالشهای مطرحشده در اين روشها
چگونگی بهدست آوردن اندازه پرشی است که کمترين خطا را ايجاد
میکند .روشهای زيادی تاکنون در اين زمينه معرفی شدهاند [.]1-9
در اين مقاله اثبات شده است که دليل اصلی ايجاد خطا ،حسگرهای
واقعشده در شعاع ارتباطی حسگرهای مرجع هستند .بايد توجه كرد
که حسگرها در مناطق مختلف محدوده ارتباطی حسگرهای مرجع،
ميزان خطای غيريکسانی ايجاد مینمايند.
يکی از روشهای مبتنی بر پرش ،روش  ]2[ DV-Hopاست.
اساس کار اين روش ،بهدست آوردن ميانگين پرش در شبکه است .در
اين روش ،هرچقدر شعاع ارتباطی کوچکتر باشد ،دقت ميانگين پرش
باالتر میرود و به همان اندازه اتصال شبکه کاهش میيابد ،که اين نيز
منجر به ايزولهشدن تعدادی از گرهها میشود و يکپارچگی شبکه از
بين می رود .يکی ديگر از مشکالت در اين روش ،استفاده از ميانگين
پرش حسگرهای مرجع بهعنوان ميانگين پرش در کل شبکه است.
ديگر منبع ايجاد خطا ،عدم انتخاب مسير مستقيم پرش از مبدا به
مقصد است .بهدليل باالبودن تراکم يا داشتن شعاع ارتباطی بزرگ در
شبکههای تحت اتصال کامل ،مسير بهصورت تقريبی خط مستقيم را
طی می كند و علت اين امر شعاع ارتباطی بزرگ يا تراکم باالی
حسگرها است .همچنين ،روشهايی معرفی شدهاند که بر اساس
مشخصات آماری و احتمالی توزيع حسگرها در محيط و ميزان
پراکندگی آنها در نواحی مختلف عمل مینمايند [ .]0-6اين روشها
تا حدودی کاستیهای روش  DV-Hopرا جبران کردهاند و بيشتر
آنها با توجه به انجامدادن روش  DV-Hopدر دو مرحله سعی در
کاهش بار ترافيکی دارند .بهعنوان مثال در [ ]1سعی شده است با
استفاده از اندازهگيری توان دريافتی در روش  ،DV-Hopخطا کاهش
داده شود که اين کاهش خطا مستلزم هزينه زيادی است .اما بايد توجه
داشت که ميزان بهبود کارايی آنها اندک است .نکتهای که در اکثر اين
روشها مشترک است تالش آنها برای ايجاد ضرايبی بر اساس تراکم
حسگرها و يا موقعيت حسگرهای مرجع در محيط است که با استفاده
از آنها ميانگين پرش را وزندهی میکنند .آنچه در اکثر اين روشها
ناديده گرفته شده است ،پيداکردن منبع اصلی ايجاد خطا است که با
تمام اين راهکارها باز هم کارايی آنها چندان تغييری نمیکند.
در روش پيشنهادی ،با شناسايی اين نقاط ضعف و ارائه راهحلی
مناسب ،بخش بزرگی از خطای شبکه کاهش داده شده است و کارايی
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بهتری نسبت به روشهای ديگر فراهم میگردد .در ادامه اين مقاله ،در
بخش  1موقعيتيابی  DV-Hopتشريح میشود ،در بخش  9مناطق
ايجادکننده خطا در روشهای مبتنی بر پرش شناسايی میگردند و
راهکارهای مناسب برای کاهش خطا ارائه میشود و در بخش  0نتايج
شبيهسازی مورد بررسی قرار میگيرد.

 -1مروری بر موقعيتيابی DV-Hop
اساس کار روش  DV-Hopشمارش تعداد پرش بين مرجع حسگرها
است .بهطورکلی روش  DV-Hopدارای سه مرحله است [،]4
در مرحله اول مرجعها پيامی را که حاوی کد شناسايی و شمارنده
پرش است ،منتشر میکنند .شمارنده پرش نشانگر تعداد پرشی است
که پيام از مرجع تا گره دريافتکننده پيام ،انجام داده است .حسگرها با
دريافت پيام ،محتويات شمارنده پرش را ذخيره کرده ،يک واحد به آن
اضافه نموده و سپس پيام بهروزشده را پخش میکنند .اين کار تا جايی
که پيام به تمام حسگرها برسد ،ادامه پيدا میكند .برای حذف پيامهای
تکراری ،مقدار شمارنده پرش پيام دريافتی با مقداری که قبالً ذخيره
شده مقايسه میگردد و در صورت بيشتر بودن شمارنده ،پيام دريافتی
ناديده گرفته میشود .بدين ترتيب فاصله بين حسگرها بر حسب تعداد
پرش بين آنها بهدست میآيد.
در مرحله دوم ،گرههای مرجع مانند  iو  ،jبر اساس فاصله بين خود
(  ) d ijو تعداد پرش بين آنها (  ،) hijميانگين اندازه پرش را محاسبه
مینمايند.
()1

√

∑

∑

مختصات حسگر  iهستند .سپس گرههای مرجع ،پيامی را
با محتوای کد شناسايی حسگر مرجع و ميانگين اندازه پرش منتشر
میکنند و هـر حسـگر ،پيام دريافتی را مجدداَ منتشر مینمايد
درحالیکه اندازه پرش اولين پيام دريافتی را بهعنوان ميانگين اندازه
پرش خود در شبکه درنظر میگيرد .در نهايت حسگر  ،jفاصله خود را
از گره مرجع  iبا استفاده از رابطه زير تخمين میزند:
()2

d ij  Hopcount ij  Hopsize i

در مرحله سوم ،حسگرهای مجهول فاصله خود را با حسگرهای
مرجع ،با روش مثلثبندی محاسبه میکنند و با روش حداقل مربعات
( ]14[ )MSمختصات نهايی بهدست میآيد.
از داليل ايجاد خطا در اين روش میتوان به مـوارد زيـر اشـارهکـرد
[ 3 ،2و .]2
در سيستمهايی که دارای توزيع يکنواخت هستند و تراکم گره در آنها
زياد است ،مسير پرش تقريباً بهصورت خط مستقيم بين مبدا و مقصد
و نحوه پخششدن پيام از حسگر مرکزی همگن است شکل ( .)1اما از
آن جايی که حسگرها دارای توزيع دلخواه هستند لزوماً کوتاهترين
مسير ،کمترين پرش را ندارد.
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در اين بخش ،عوامل تأثيرگذار بر اندازه ميانگين پرش ،مورد
مطالعه قرار گرفته است .اما قبل از آن ،مدل غيريکنواختی انتشار ،برای
در نظر گرفتن اثرات محيطی ،معرفی میشود.

 -1-3غيريکنواختی انتشار سيگنال در شبکههای حسگر
بیسيم
غيريکنواختی انتشار [ ،]4يک مشخصه غيرقابل چشمپـوشـی در
شبکههای حسگر بیسيم است .منظور از غيريکنواختی در محدوده
راديويی ،تضعيف غيريکنواخت سيگنال در مسيرهای متفاوت انتشار
است .چندين تحقيق وجود دارد که چگونگی تغيير مشخصات شعاع
راديويی در مسيرهای مختلف و درصد نامتقارن بودن مسير را بر اساس
ميانگين فاصله بين گرهها نشان میدهد [ 8و .]4
شکل ( :)1شمارهگذاری حسگرهای همسايه بر اساس تعداد پرش بين آنها

از آن جايی که تراکم حسگرها در نواحی مختلف اتفاقی است و
حسگرها فاصله خود را از مرجعها برحسب ميانگين پرش آنها و يا
ميانگين پرش کل شبکه محاسبه میکنند ،پس برای حسگرهای
متفاوت ،ممكناست خطاهای متفاوتی رخ دهد.
هر اندازه که فاصله حسگرهای مرجع از هم زياد شود طبيعتاً تعداد
پرشهای بين آنها نيز زيادتر میشود و از آنجايی که در محاسبه
پرش مقداری خطا وجود دارد ،خطا در شبکه انباشته میشود.
اگر شعاع ارتباطی حسگرها بهمنظور کوتاهترکردن طول پرشها
کـم شود ،مشکل عدم اتصال بعضی از حسگرها در شبکه بهوجود می-
آيد و بعضی از حسگرها در شعاع ارتباطی هيچ حسگر ديگری قرار
نمیگيرند .بنابراين ،بايستی مصالحهای بين اندازه شعاع ارتباطی و
ميزان اتصال شبکه برقرار کرد .از طرف ديگر ،حسگرهايی که در شعاع
ارتباطی مرجع قرار دارند ،يکی از منابع توليد خطا محسوب میشوند.
در بخش  3چگونگی ايجاد خطا در اين ناحيه بررسی شده و راهحل
مناسب برای داشتن اتصال کامـل و افـزايـش دقـت مکانيابی ارائه
میگردد.

 -3شناسايی منابع ايجاد کننده خطا
در روشهايی که وابسته به اندازهگيری پرش هستند ،با کاهش
شعاع ارتباطی ،ميانگين پرش بهدست آمده از دقت بيشتری برخوردار
می شود .اما با توجه به نياز به اتصال کامل ،کاهش بيش از اندازه شعاع
ارتباطی مقدور نيست .عالوه بر اين حسگرهايی که در مناطق مختلف
شبکه قرار دارند به يک اندازه خطا توليد نمیکنند .با شناسايی مناطق
پـر خطا ،میتـوان بـا ايـجاد راهحـل مناسب ،خـطـا را بـه انـدازه
قابلتوجهی کاهش داد.
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در مسيرهای متفاوت ،انتشار امواج بهصورت گستردهای تصادفی و
بیقاعده ،اما تغييرات آنها بهصورت پيوسته است .بر اين اساس مدل
غيريکنواختی راديويی  )RIM(iiiتعريف میشود .اين مدل بر پايه
مشخصات غيريکنواختی انتشار و مشخصات دستگاهها از قبيل تفاوت
در قطعات و ميزان سطوح باطری حسگرها فرمولبندی میشود.
در مدل  ،RIMفرض بر اين است که سه مشخصه اصلی
سيگنالهای راديويی از جمله ناهمگرايی ،پيوستگی تغييرات و همگن
بودن وجود دارد که اين مشخصات معموالً به وسيله مدلهای راديويی
همگرا ناديده گرفته می شوند .با توجه به غيريکنواختی انتشار امواج
راديويی ،درجه غيريکنواختی ( )DOIivدر توان سيگنال دريافتی به
شکل زير اعمال میشود [:]8

()3

پارامتر  DOIبهصورت حداکثر درصد اتالف مسير بر تغيير واحد
درجه در مسير انتشار امواج تعريف میشود .همانطور که در شکل ()1
نشان داده شده است ،زمانیکه  DOIبرابر صفر باشد ،هيچگونه
تغييراتی وجود ندارد و انتشار بهصورت يکنواخت است .در صورت
افزايش مقدار  DOIشعاع ارتباطی غيريکنواختتر میشود.
همانطور که قبالً اشاره شد ،دو مشخصه انتشار امواج راديويی در
شبکه حسگر بیسيم ،غيريکنواختی و پيوستگی تغييرات هستند.
بنابراين پارامتر اتالف محيط در معادله ( )9برپايه مقدار  DOIبهدست
میآيد که در آن  DOIبرابر است با [:]3
()5
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در معادله ( ،)5نشانگر تغييرات اتالف محيط در جهتهای مختلف
است 364، .مقدار متفاوت در راستای هر زاويه دارد و بهصورت زير
نمايش داده میشود [:]8
{

() 4

|
| برقرار است .بنابراين در
که در آن همواره شرط
ايجاد میشود .بر اساس
 364جهت متفاوت 364 ،مقدار برای
معادله ( ،)4بهصورت تصادفی مسير انتشار از نقطه شروع  i=0کامل
میشود.

شکل ( :)1چگونگی انتشار سيگنال در مدل  RIMبدون

درنظرگرفتن Fading

در شکل ( )9چگونگی انتشار سيگنال در مدل  RIMبا درنظرگرفتن
اثر فيدينگ نشان داده شده است و تفاوت آن با حالت بدون
درنظرگرفتن فيدينگ مشهود است [.]8
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همانطور که اشاره شد ،يکی از منابع خطا ،استفاده از ميانگين پرش
يکسان برای کل شبکه است .بدين منظور روشهايی پيشنهاد شدهاند
که با ميانگينگيری از ميانگين پرش حسگرهای مرجع ،خطای مورد
نظر کاهش میيابد [ .]14-12اما در [ ]13بر اساس حداقلکردن
خطای تخمين فاصله ،ميانگين پرشی بهدست میآيد که بيشترين
کاهش خطا را نسبت به روشهای مشابه ديگر دارد .اين ميانگين
بهصورت زير محاسبه میشود:
∑

()6

∑

فاصله بين حسگرهای مرجع

و

و

تعداد پرش بين

آنها است .با توجه به اينکه روش ارائهشده در [ ،]13ميزان خطای
ناشی از اندازه ميانگين پرش و غيريکنواختی تراکم حسگرها را به
حداقل رسانده ،در اين مقاله ،در تمامی محاسبات از آن استفاده شده
است.
با بررسی تأثير شعاع ارتباطی ،تراکم حسگرهای مرجع و مجهول و
عوامل محيطی بر مقدار ميانگين پرش ،میتوان محدوده تغييرات آن را
بهدست آورد و با استفاده از اين اطالعات ،مناطقی را که حسگرهای
واقعشده در آن ايجاد خطا میکنند ،شناسايی نمود .به اين منظور
آزمايشی ترتيب داده شده است که هدف از انجام آن ،بررسی تغييرات
مقدار ميانگين پرش در شبکههای تحت اتصال کامل است .به اين
ترتيب که در يک ناحيه  144×144مترمربع ،حسگرها توزيع شدهاند و
ميانگين اندازه پرش با فرمول  6محاسبه شده است .در اين آزمايش،
تغييرات ميانگين پرش بر حسب تراکم حسگرها در محيط ،تحت
شعاعهای ارتباطی متفاوت ( ،)Rبررسی شدهاند.

 بررسی تغيير شعاع ارتباطی در ميانگين پرش:

شکل  :9چگونگی انتشار سيگنال حول حسگر  Aدر مدل  RIMبا
درنظرگرفتن Fading

 .2-3بررسی اثر تغيير شعاع ارتباطی ،تراکم حسگرهای
مرجع و عوامل محيطی بر مقدار ميانگين پرش

Serial no. 72

شکل ( )0محدوده تغييرات ميانگين پرش را برحسب تعداد گره نشان
میدهد .پارامتر  ،ANRنشانگر نسبت شعاع ارتباطی حسگرهای مرجع
به شعاع ارتباطی حسگرهای مجهول است .مشاهده میشود که در
صورت داشتن اتصال کامل در شعاع ارتباطی ثابت و ثابتبودن نسبت
تعداد گرههای مرجع به تعداد کل گرهها ،با تغيير تعداد حسگرها،
تغييرات ميانگين پرش تقريباً ثابت میماند .اما با افزايش شعاع
ارتباطی ،ميانگين پرش نيز افزايش میيابد .پس میتوان از اين آزمايش
نتيجه گرفت که در شبکههايی که دارای اتصال کامل هستند شعاع
ارتباطی ،عامل موثر بر اندازه ميانگين پرش است .در حالیکه ،تعداد
گرهها اثر چندانی بر ميانگين پرش ندارد.
علت نتيجه بهدستآمده اين است که در شبکههای تحت اتصال
کـامـل ،تـراکم حسگرها بـاالست و مسير پيام در اکثر موارد ،تقريباً،
بهصورت مسير مستقيم است .در اين حالت افزايش تراکم حسگرها
ديگر اثـر محسوسی بـر کـاهش خطا ندارد .همانچنان که در نتايج
بهدستآمده نيز اين مورد نشان داده شده است.
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شکل ( :)0ميانگين پرش با تغيير تراکم حسگرها در شعاع ارتباطی متفاوت
شکل ( :)6ميزان اتصال گرهها با افزايش تعداد آنها

• بررسی تأثير تراکم حسگرهای مرجع در ميانگين پرش:
در اين قسمت ،محدوده تغييرات ميانگين پرش برحسب تراکم گرهها
و مرجعها بررسی شده است .هدف ،نشان دادن تأثير ناچيز تراکم
گرهها و مرجعها در شبکههای تحت اتصال کامل و شعاع ارتباطی
ثابت ،در تعيين اندازه پرش است .همانطور که در شکل ( )1مشاهده -
میشود با تغيير تراکم مرجعها ميانگين پرش تغييری نمیکند و با
تغيير تراکم گرهها بيش از  111گره -محدوده تغييرات ميانگين پرش
کوچک است .برای اثبات اين موضوع آزمايشی ترتيب داده شده است
که در شعاع  11متر با افزايش تعداد گرهها ،ميانگين اتصال مورد
بررسی قرار گرفته است .مشاهده میشود که در اين شرايط برای
داشتن اتصال کامل ،حداقل تعداد گرهها  111است (شکل .)6

میتوان نتيجه گرفت که تغيير تعداد حسگرهای مرجع و همچنين
تراکم گرهها در مقدار ميانگين پرش تأثير محسوسی در شبکههای
دارای اتصال کامل ندارد و تغييرات شعاع ارتباطی در شبکه عمدهترين
عامل تعيين ميانگين پرش محسوب میشود.
از نتايج آزمايشها در اين بخش میتوان نتيجه گرفت که برای
داشتن اتصال کامل در شبکه بايد شعاع ارتباطی از حدی کمتر نباشد و
اين حد بستگی به تعداد حسگرهای موجود در شبکه دارد .عالوه بر
اين ،افزايش شعاع ارتباطی بيشترين تأثير را در افزايش اندازه ميانگين
پرش دارد و به هر اندازه که شعاع ارتباطی بزرگتر شود ،دقت ميانگين
پرش نيز کمتر میشود.
همانطور که مشاهده شد ،در شبکههای دارای اتصال کامل ،تغيير
تراکم حسگرها ،تأثير محسوسی در ميانگين اندازه پرش ايجاد نمیکند
و هر چه قدر که تراکم زياد شود اين تغييرات نيز کمتر میشوند.
برای تاييد نتايج بهدستآمده از آزمايشها ،میتوان از تابع احتمال
نحوه قرارگيری گرهها در مناطق مختلف شعاع ارتباطی استفاده نمود
[ .]10اگر مساحت اين ناحيه برابر باشد و تعداد  Nحسگر در اين
 ℷتعريف
محيط پراکنده شده باشد چگالی گرهها بهصورت
میشود .در اين صورت احتمال کوچکتر بودن اندازه پرش ()Hopsize
از مقدار  Eبا استفاده از فرمول ( )7به دست میآيد.
()2

شکل ( :)1ميانگين پرش برحسب تراکم حسگرهای مرجع در تراکمهای
مختلف حسگرها

Serial no. 72

ℷ

بهعنوان مثال در صورتی که  L=100و  N=100شعاع ارتـباطی
 r =91متر باشد ،احتمال کوچکتر بودن اندازه پرش برحسب شعاع
ارتباطی در حالتهای مختلف محاسبه شده است که نمودار زير نتايج
آن را نشان میدهد:
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∑
را که در آن،
[
مرجع] ،
و ∑ به ترتيب اندازه پرش و
( مختصات مرجع و
)
تعداد پرش مراجع تا هستند ،پخش مینمايد .واضح است که مقدار
∑ در شروع ،صفر است .هر حسگر که پيام را دريافت میکند،
اطالعات را ذخيره نموده و شمارنده تعداد پرش را بهروز کرده و پيام
بهروزشده را پخش میکند .به هر حال اگر پيام دريافتی تکراری باشد،
ميدان شمارنده پرش با تعداد پرش ذخيرهشده مقايسه میشود .در
صورتی که مقدار دريافتی کمتر باشد ،مقدار جديد ذخيره میشود و در
غيراينصورت بسته دريافتی حذف میگردد .هنگامی که يک گره
حداقل از سه گره مرجع اطالعات را دريافت کرد ،میتواند به محاسبه
موقعيت خود بپردازد.

شکل ( :)7احتمال مقادير متفاوت ميانگين اندازه پرش

مشاهده میشود که در اين مثال احتمال کوچکتر بودن ميانگين
پرش از  2R/3بسيار کمتر است.
باتوجه به نتايج بهدستآمده ،مشاهده میشود که عامل اساسی در
تعيين ميانگين پرش ،اندازه شعاع ارتباطی است .از نتايج آزمايشها در
اين قسمت ،میتوان نتيجه گرفت که محدوده تغييرات اندازه پرش بين
 2R/3است .بههمين ترتيب نقاط کوچکتر از  R/2بيشترين فاصله را از
ميانگين پرش خواهند داشت و بههمين دليل بيشترين خطا را ايجاد
خواهند کرد.

 -0روش پيشنهادی
در بخش قبل يکی از مناطقی که در اکثر روشهای مبتنی بر پرش
ايجاد خطـا میکند ،شناسايی شد .همانطور که قبالً ذكر آن رفت
میتوان بهوسيله حسگرهای مرجع دارای دو شعاع ارتباطی ،بخش قابل
توجهی از اين مناطق را پوشش داد .برای توضيح نحوه عملکرد روش
پيشنهادی ،میتوان مراحل و نحوه تصحيح خطا را به شکل زير خالصه
کرد:
در مرحله آغازين ،هر حسگر يک پيام با نام "سالم" را به
همسايههای خود ارسال میکند و بهاينترتيب خود را معرفی مینمايد.
با مبادله اين پيام ،گرههای حسگر ،همسايههای خود را شناسايی کرده
و مشخصات آنها را ذخيره مینمايند .الزم بهذکر است که مبادله اين
پيام در سطح يک پرش محدود است.
بعد از مرحله آغازين ،گرههای مرجع برای محاسبه اندازه پرش،
پيامی را منتشر مینمايند که دارای ميدان تعداد پرش هستند .گرههای
دريافتکننده پيام ،اين ميدان را بهروز نموده و پخش مجدد مینمايند.
اين فرآيند در بخش  1توضيح داده شده است .درنهايت گرههای مرجع
با محاسبه اندازه پرش بر اساس رابطه ( ،)6بايستی آن را به اطالع
گرههای حسگر برسانند تا هر گره بتواند موقعيت خود را بر اساس
الگوريتم [ (trilateration) ]11محاسبه نمايد .بنابراين طبق شبهکد
شکل ( )8میتوان ادامه کار را بهصورت زير بيان نمود:
Serial no. 72

شکل ( :)8شبهکد موقعيتيابی مبتنی بر پرش در شبکه

حال میتوان با استفاده از حسگرهای دارای دو شعاع ارتباطی خطای
موقعيتيابی را کاهش داد .شکل ( )3توزيع تصادفی از حسگرهای
مرجع را با دو شعاع ارتباطی در شبکه نشان میدهد .در اين شکل
گرههايی که در مرکز دايرههای هممرکز قرار گرفتهاند ،گرههای مرجع
هستند .با کمک اين مرجعها میتوان حسگرهای واقعشده در فاصله
کمتر از  R/1را شناسايی کرد .بدين صورت که حسگر مرجع پيامی را با
شعاع ارتباطی  R/1میفرستد و حسگر  iکه در اين محدوده واقع شده،
پـيام را دريافت میکند و فاصله خود را تا مرجع  R/4 ،iقرار میدهد.
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شکل ( :)3توزيع تصادفی حسگر با استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو
شعاع ارتباطی

همانطور که در ادامه نشان داده میشود ،با استفاده از اين روش
بدون استفاده از اندازهگيری مشخصات سيگنال ،میتوان حسگرهای
واقعشده در ناحيه با شعاع کمتر از  R 2را شناسايی نمود و عالوه بر
افزايش اتصال شبکه ،به دقت بااليی دست يافت.
حال میتوان اين روش را تعميم داد ،بدين صورت که گرههايی که
در داخل شعاع  R 2قرارگرفتهاند ،میتوانند تعدادی از گرههايی را که
در فاصله بين دو شعاع  Rو  3R 2قرار دارند ،شناسايی کنند .اگر
حسگرهای واقعشده در ناحيه  R 2مرجع iام ،همسايگانی داشته
باشند که با مرجع iام تعداد  1پرش فاصله داشته باشند ،اين گرهها در
ناحيه بين اين دو شعاع  Rو  3R 2قرار دارند .بنابراين فاصله اين
گرهها از حسگر مرجع  iبرابر  5R 4در نظر گرفته میشود .از اين
گرههای شناسايیشده نيز برای شناسايی تعدادی از گرههای موجود با
اندازه پرش  9میتوان استفاده کرد و اين روش را همچنان برای
شعاعهای باالتر ادامه داد .اما بايستی به اين نکته اشاره نمود که ممکن
است گرههايی را که در اليههای باالتر قرار دارند نتوان به اين صورت
مکانيابی کرد .در اين صورت مکانيابی اوليهای که انجام شده است
معتبر خواهد بود.
بهطورکلی ،همانطور که در شکل ( )11مشخص است ،نواحی که
در آن حسگرها دارای بيشترين خطا هستند (نواحی هاشورخورده) و
حسگرهای موجود در آن مناطق را میتوان شناسايی کرد .بنابراين اگر
گرهی شناسايیشده در ناحيه هاشورخورده kام قرار داشته باشد ،فاصله
3
4

آن از مرجع  iبرابر با  d i  (k  )  Rمیشود.
شکل ( )11چگونگی تعميم روش و شناسايی گرههای موجود در
اين نواحی را به کمک شناسايی حسگرهـای مـوجـود در ناحيه  R/1به
تصوير کشيده است.

Serial no. 72

شکل ( :)11شناسايی حسگرهای واقعشده در ناحيه ايجـادکـننده خطا
) (r˂R/2و ) ( R ˂ r ˂ 3R/2و اليههای باالتر

شکل ( :)11شناسايی حسگرهای واقعشده در اليههای باالتر با استفاده از
حسگرهای شناسايیشده در R ˂ R/2

بدينصورت میتوان تعداد زيادی از حسگرهای موجود در اليههای
باالتر را شناسايی نمود .تعميم اين روش از لحاظ تئوری مشکلی ندارد
و به بهترين شکل ممکن انجام میشود و به دقت بااليی میرسد ،اما
عامل غيريکنواختی انتشار سيگنال در محيطهای عملی ،باعث ايجاد
محدوديت در تعميم اين روش میشود.
پيادهسازی عملياتی روش پيشنهادی به اين صورت است که ابتدا
حسگر مرجع  iپيامی را با شعاع ارتباطی  R 2ارسال مینمايد و
حسگرهای دريافتکننده اين پيام ،فاصله خود را با اين مرجع برابر
 R 4قرار خواهند داد و به اصالح تعيين موقعيت خود خواهند
پرداخت .سپس اين حسگرها ،پيام را مجدداً به شبکه ارسال مینمايند
و حسگرهای دريافتکننده اين پيام که شمارنده پرش برابر  1با مرجع
 iدارند فاصله خود را برابر  5R 4قرار خواهند داد و موقعيت خود را
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اصالح خواهند کرد .شبهکد اين فرآيند در شکل ( )11برای تصحيح
خطا در دو اليه ،نشان داده شده است.

(الف)

شکل ( :)11تصحيح مختصات گرههای توليدکننده خطای زياد

 -1شبيهسازی روش پيشنهادی و نتايج
شبيهسازیها با نرمافزار  MATLABانجام شده و از مدل  RIMبرای
شبيهسـازی غـيريکنـواختی انتشار سيگنـال استفاده شده است .در
مدلکردن غيريکنواختی انتشار سيگنال از اثر فيدينگ چشمپوشی
شده است.
تعداد  111حسگر در محيطی مربعی به ابعاد  111×111مترمربع
بهصورت تصادفی پخش شدهاند و شعاع ارتباطی  91mفرض شده و
نتايج بر اساس متوسطگيری از  1111مرتبه تکرار آزمايش به دست
آمده است .در تمامی آزمايشها ميانگين اندازه پرش با استفاده از
فرمول ( )6محاسبه شده است.
شکل ( )19ميزان خطا در شبکه را بر اساس افزايش شعاع ارتباطی
حسگرها ،در چهار مقدار  DOIو شعاع ارتباطی  11تا  61متر نشان
میدهـد .مشـاهـده میشود که با افزايش شعاع ارتباطی ،دقت روش
ارائهشده افزايش میيابد .در روش اوليه برای رسيدن به ميزان اتصال
بهتر بايد شعاع ارتباطی افزايش يابد و با افزايش شعاع ،بهمراتب تعداد
پرشها نيز کم میشود و باعث کاهش دقت مقدار ميانگين اندازه پرش
میگردد .روش پيشنهادی ،عالوه بر ميزان اتصال بهتر ،در شعاع
ارتباطی باال نيز کارايی بهتری از خود نشان میدهد .بهدليل اين که با
افزايش شعاع ارتباطی ،فاصله بين  Rو  R/1افزايش پيدا میکند و
تداخل ناشی از غيريکنواختی انتشـار سيگنال در اين نواحی کم
میشود .در شکل (-19ج) با مقدار باالی  DOIميزان خطای روشها به
يکديگر نزديکتر شده و در شکل (-11د) روش ارائهشده خطای
بيشتری را نشان میدهد .اما بايد توجه داشت مقدار  DOIبهندرت
بيشتر از  4/414میشود [ .]3پارامتر  AHنشانگر تعداد حسگرهای
مرجع است.
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(ج)

(د)
شکل ( :)19مقايسه ميزان خطای روش پيشنهادی با روش  DV-Hopتحت
مقادير مختلف  DOIو تغيير شعاع ارتباطی حسگرها در محيط
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(ب)
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يکی ديگر از معيارهای ارزيابی يک روش ،بررسی کارايی آن در
تراکمهای متفاوت حسگرها است .در شکل ( )10نتايج آزمايشهای
تحت تغيير تعداد گرهها در محيط و مقادير مختلف  DOIنشان داده
شده است .در اين آزمايش تعداد گرهها از  111تا  911تغيير میکند.
در مـقدار  DOIبرابر با  1/11بـهدليل داشتـن دو شعاع ارتباطی ،روش
ارائهشـده افـت بيشتـری دارد .امـا الزم بهذکر اسـت کـه مقدار
 DOI=1/11حداکثر ميزان آن است و محيطهای بسيار خشن و
ناهموار دارای چنين مقدار  DOIهستند و در شرايط عادی مقدار آن
بين  1تا  1/111است [.]3
شکل ( )11تغييرات خطای مکانيابی را برحسب تراکم حسگرهای
مرجع تحت  1مقدار متفاوت  DOIنشان میدهد .نتايج حاکی از برتری
روش ارائهشده است.
شکل ( )16مقايسه هر دو روش را با يکديگر در مقادير متفاوت
 DOIدر شعاعهای ارتباطی  61 ،11 ،01 ،91و 71نشان میدهد.
همانطور که در نتايج شبيهسازی میتوان ديد ،با افزايش مقدار ،DOI
دقت هر دو روش کاهش میيابد .در شرايط وجود حداکثر ميزان ،DOI
کارايی هر دو روش تقريباً با هم برابر میشود .اين امر بهدليل وجود دو
شعاع ارتباطی در روش ارائهشده است که باعث میشود بيشتر تحت
تأثير  DOIقرار بگيرد .در نتايج حاصل از شکل ( )16مشاهده میشود
که میتوان با افزايش شعاع ارتباطی ،اثر  DOIبر روش ارائهشده را

کاهش داد.

(ج)

(الف)

(د)
شکل ( :)10مقايسه ميزان خطای روش پيشنهادی با روش  DV-Hopتحت مقادير
مختلف  DOIو تغيير تراکم حسگرها در محيط
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(ب)
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(ج)

(ج)

(د)

(د)
شکل ( :)11مقايسه ميزان خطای روش پيشنهادی تحت مقادير مختلف  DOIو تغيير
تراکم حسگرهای مرجع در محيط

(ه)
(الف)

شکل ( :)16مقايسه ميزان خطای روش پيشنهادی تحت تغيير  DOIدر شعاع
ارتباطی متفاوت حسگرها

 -6نتيجهگيری

(ب)

Serial no. 72

با توجه به اهميت موقعيتيابی در شبکههای حسگر بیسيم ،روشهای
متعددی در اين زمينه معرفی شدهاند که يک دسته از اين روشها،
روشهای مبتنی بر پرش هستند .مشکلی که در اين روشها بهصورت
عمده وجود دارد ،وابستگی دقت آنها به اندازه شعاع ارتباطی است .هر
چه قدر شعاع ارتباطی کوچکتر باشد ،دقت موقعيتيابی باالتر میرود.
محدوديتی که در کوچکبودن شعاع ارتباطی وجود دارد مربوط به
اتصال کامل شبکه است .با بررسی ميانگين پرش در شعاعهای ارتباطی
متفاوت ،میتوان فهميد که در صورت داشتن اتصال کامل شبکه،
ميانگين پرش آنها هميشه کوچکتر از نصف شعاع ارتباطی است .لذا
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زيرنويسها
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Range-free
Range-based
Radio Irregularity Model
Degree of Irregularity

 در صورت استفاده از،حسگرهايی که در همسـايگی مرجع قرار دارند
 راهکار ارائهشده در اين.ميانگين پرش بيشترين خطا را توليد میکنند
 بدين صورتکه.مقاله استفاده از مرجعهايی با دو شعاع ارتباطی است
 برای شناسايی حسگرهايی که در ناحيه تحتR 2 از شعاع ارتباطی
 به اين ترتيب میتوان يکی از. استفاده میشود، قرار دارندR 2 ارتباط
منابع بزرگ خطا در اين روش را شناسايی نمود و در عين حال ميزان
- شعاع ارتباطی در روش ارائه1  بهدليل داشتن.اتصال شبکه را باال برد
 غيريکنواختی انتشار سيگنـال تأثير بيشتری نسبت به،شـده
 اما با،روش هايی که يک شعاع ارتباطی دارند در افزايش خطا دارد
.)ه-11 افزايش شعاع ارتباطی میتوان اين تأثير را از بين برد (شکل
 رويکردی،همچنين میتوان بهعنوان موضوعی برای ادامه اين تحقيق
-  ] را برای کاهش خطای ناشی از غيريکنواختی انتشار دنبال11[ مانند
 الزم بهذکر است که در اين مقاله ناحيه ايجادکننده خطا در.نمود
 به دست آمده است و بـا تـوجه به ماهيت،روشهای مبتنی بر پرش
اين شبکهها که در اکثر روشهای موقعيتيابی مبتنی بر پرش يکسان
 میتوان با رويکرد استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو شعاع،است
.پوششی تا حدی ميزان خطای توليدشده در آنها را نيز کاهشداد
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