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 جم آوری و، چندکاره و با اندازه کوچک هستند که میتوانند عملیات حس کردن مح یط، شبکه حسگر بیسیم متشکل از گرههای ارزان:چکیده
. به نرخداده باالتری بهویژه برای کاربردهای چندرسانهای نیاز است، امروزه با توسعه ارتباطات بیسیم.پردازش داده و برقراری ارتباط را انجام دهند
) میتواند نرخ داده باالتر و ارتباطی بسیار امن نسبت به ارتباط رادیوئی فرکانس باال ف راهم کنن د و در کاربرده اییOWC( ارتباطات بیسیم نوری
 در این مقاله یک شبکه حسگر بیسیم با توانایی انتقال داده بهص ورت ن وری طراح ی و س اتته.مانند ارتباطات نوری زیر آب بسیار مفید میباشد
. بهصورت عملی آزمایش میشود و سپس پارامترهای ارتباط نوری اندازهگیری تواه د ش د، قسمتهای مختلف گره حسگر طراحی شده.شدهاست
، در شبکه حسگر بیس یم ن وری طراح ی ش ده.همچنین یک پروتکل دسترسی به رسانه مناسب شبکه حسگر بیسیم نوری مناسب ارائه میگردد
 نتایج آزمایش. گیرنده و حسگرها را دوباره طراحی و جایگزین کرد،همه بخشهای گره و سرتوشه ماژوالر هستند بدین معنی که میتوان فرستنده
 مت ر ب ا ن رخ28  متر با نرخ تطای بیت ی ص فر درص د و81  بیت بر ثانیه برابر033  و933 نشان میدهد که بیشینه فاصله انتقال داده با نرخ داده
. درصد میباشد83 تطای بیتی
. نرخ تطای بیت، پروتکل دسترسی به رسانه، ارتباط رادیوئی، ارتباطات بیسیم نوری، شبکه حسگر بیسیم:واژههای کلیدی
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Abstract: Wireless sensor network (WSN) consists of some small and cheap nodes which could communicate together, process
gathered data, and sense the environment. Today’s developments in wireless communication systems, causes higher data rate for
multimedia applications. The optical wireless communication (OWC) can provide higher data rates and more secured communication
links rather that radio frequency (RF) technology for some applications such as underwater communications. In this paper, the optical
technology is employed for data transmission in WSNs. An optical wireless sensor network (OWSN) is realized based on sensor
nodes and cluster head (CH). Different hardware parts of designed sensor boards are evaluated and the optical communication
parameters are measured. An optimized media access control protocol called VMAC is presented. In the proposed OWSN, both
nodes and CH are modular. The experimental results show that the maximum transmission distance for 300bps and 600bps baud rates
are 18m with 0% BER and 21m with 10% BER, respectively.
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- 8مقدمه
شبکههای حسگر بیسیم  (WSN)8شامل گرههای ارزان ،چندکاره ،با
اندازه کوچک هستند و میتوانند ارتباطات بیسیم با دامنه کم را ایجاد
کنند [ .]8،2با توسعه روشهای ارتباطی بیسیم ،پردازشهای نهفته و
حسگرها توجه زیادی به ساتت شبکههای مجهز به حسگر جلب شده
است [ .]9،9با توسعه ارتباطات بیسیم نیاز به نرخداده باالتر در یک
شبکه دسترسی بیسیم بهویژه برای کاربردهای چندرسانهای بیسیم
باال میرود .تا به امروز فناوری رادیوئی  (RF)2ابزار اصلی برای ارائه این
تدمات بوده است و بسیاری از سازمانهای ارتباطی به افزایش
ظرفیتهای ارتباطات اتتصاصیافته است [ .]5با بیشتر شدن محتوای
بیسیم در هوا نسبت به گذشته شبکههای بیسیم متراکم شدند و
تداتل تولیدشده سیگنالها از دستگاههای بیسیم هنگام طراحی یک
دستگاه بیسیم جدید به یک نگرانی تبدیلشده است [ .]0بنابراین
بررسی فناوریهای جایگزین برای ارتباط رادیوئی دستگاههای بیسیم
الزم است که بهطور بالقوه میتواند افزایش تقاضای شبکه را رسیدگی
کند و تداتل کمتری ایجاد کند .در حال حاضر یک فناوری جایگزین
اصلی ارتباطات بیسیم نوری )OWC( 9است .ارتباطات بیسیم نوری
این پتانسیل را دارد که نرخهای داده بسیار باال و ارتباطهای بسیار امن
نسبت به فناوری رادیوئی ارائه دهد [.]1،1
9
ارتباطات بیسیم نوری را میتوان ش امل ارتباط ات م ادون قرم ز
( ،)IRارتباطات نور مرئی )VL( 5و ارتباطات اش عه م اورانبنفش )UV(0
دانست .طیف تمام نوری را میتوان به سه بخش تقسیم کرد .طولموج
اشعه فرابنفش طولموج از  833ت ا  933ن انومتر اس ت .ن ور مرئ ی در
طولم وج  933ت ا  113ن انومتر ق رار دارد و مح دوده م ادونقرم ز از
طولموج  113نانومتر تا  933میکرومتر است [.]4
فناوریهای مرتبط با مادونقرمز بهطور گستردهای در برنام هه ای
کاربردی بر روی نوتبوک یا تلف نه ای هم راه گس ترشیافت ه اس ت.
ارتباطات ن ور مرئ ی کاربرده ای متع ددی ازجمل ه پخ ش هش دار در
چراغهای اتاق ،پیامهای کنترلی در تان هه ای هوش مند ،آگه یه ای
تبلیغاتی ،انتقال اطالعات ترافیک دارد و در چراغ تودرو جهت تعی ین
فاصله از ماشین مقابل آن استفاده میشود .اش عه ف رابنفش ه م ب رای
کاربردهای تجاری و نظامی مناسب است [.]83
برای تبدیلشدن شبکههای بیسیم نوری به جایگزینی مناسب ب ه
ش بکهه ای مبتن ی ب ر فن اوری رادی وئی ،اج زای ارتب اطی کارآم د و
پروتکلهای شبکه مناسب برای ارتباط ن وری جه تدار بای د طراح ی
شود .بهطورکلی سودمند بودن یک شبکه بیسیم نوری نسبت ب ه ی ک
شبکه بیسیم مبتنی بر فن اوری رادی وئی در ش رایطی وج ود دارد ام ا
چالش در ساتت عملی شبکههای کارآمد و مقرونبهصرفه در مقایس ه
با فناوری فرکانس رادیوئی مرسوم باقیمانده است.
استفاده از نور فروس رخ ب هعن وان محیط ی مناس ب ب رای ایج اد
شبکههای داتلی بیسیم بهعنوان رقیبی جدی برای مخابرات رادی وئی
مطرح بوده است [ .]88ارزانقیمت بودن گیرنده -فرستندهه ای م ورد
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استفاده برای یک سیستم نوری در قیاس با سیستمهای رادیوئی و نی ز
پهنای باند بسیار زیاد موجود در باند فروسرخ که نیازی به مجوز ن دارد
و برای همگان قابل دستیابی است مهمترین دالیلی بودهاند که توجه را
به سمت سیستمهای نوری معطوف ساتتهاند [.]82
به عنوان محیطی برای ارتباطات کوت اه ب رد ،مخ ابرات فروس رخ چن د
مزیت مهم نسبت به مخابرات رادیوئی فراهم میآورد .نخس ت آنک ه در
مخابرات نوری از دیودهای لیزری )LD( 1و یا دیودهای ن وری )LED(1
بهعنوان فرستنده و از فوتودیود بهعنوان گیرنده استفاده م یش ود ک ه
بسیار ارزانقیمت میباشند .عالوه بر این قابلیت کار در سرعتهای باال
نیز مقدور میباشد .دوم آنکه نور فروسرخ به هم ان ات اقی ک ه در آن
تولید میشود ،محدود میشود .با وج ود ای ن مزی ته ا سیس تمه ای
فروسرخ دارای معایبی هم هستند ،اول آنکه نور قابلیت نف و و گ ذر از
دیوار را ندارد .دوم اینکه نویزهای فروسرخ زی ادی در مح یط موج ود
است که مناب مختلفی دارند.
4
در ج دول  8مقایس ه ب ین سیس تمه ای فروس رخ  IM/DDو
سیستمهای رادیوئی صورت گرفته است .اینکه کدام سیستم برای یک
عملکرد تاص مناسبتر است به عوامل زیادی بستگی دارد.
جدول  :8مقایسه بین سیستم رادیوئی و فروسرخ
موارد مقایسه

رادیوئی

فروسرخ

مجوز برای
پهنایباند

میتواهد

نمیتواهد

از دیوارها عبور
میکند؟

آری

تیر

نویز غالب

کاربران دیگر

نور زمینه

توضیحات

پوشش کمتر ،ایمنی
بیشتر

چنانچه قابلیت تحرک کاربر و یا برد زیاد و یا مصرف توان کمت ر و
یا امکان ایجاد ارتب اط از دات ل دیواره ا م دنظر باش د ،سیس تمه ای
رادیوئی و اگر ارتباطات کوتاه برد ،ظرفیت و سرعت ب اال و ی ا س ادگی
تجهیزات و قیمت ارزانتر مورد نظر باشد ،سیستمه ای ن وری اهمی ت
بیشتری پیدا میکنند.
در این مقاله از فناوری ارتباط ن وری ب رای انتق ال داده در ش بکه
حسگر بیسیم استفاده میش ود .قس مته ای مختل ف س ختاف زاری
طراحی میشوند و پارامترهای گره مانند نسبت تطای بیت ی(BER) 83
نسبت به فاصله ب رای ن رخه ای مختل ف داده ان دازهگی ری و تحلی ل
میشوند .همچنین ،یک پروتکل دسترسی به کانال برای شبکه حس گر
بیسیم نوری )VMAC( 88پیشنهاد میشود.
س اتتار مقال ه ب هص ورت ادام ه اس ت .در بخ ش  ،2فرس تنده و
گیرنده های فروسرخ توض ی داده م یش ود .بخ ش  ،9ش بکه حس گر
بیسیم نوری را ب ا جزئی ات توض ی م یده د و در بخ ش  9پروتک ل
 VMACتوض ی داده م یش ود .ان دازهگی ری و تحلی ل بعض ی از
پارامترهای شبکه حسگر بی سیم نوری در بخش  5تشری میش ود .در
نهایت نتیجهگیری و کارهای آینده گفته میشود.
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- 2فرستنده و گیرندههای فروسرخ
یک سیستم بی سیم فروسرخ بهطورکلی از سه قسمت تکمیل میشود.
یک فرستنده (معموالً  LDی ا  )LEDک ه تولیدکنن ده س یگنال ن وری
است ،محیط انتشار که از آن بهعنوان کانال یاد میشود و یک گیرن ده
که معموالً دیودهای  PINیا  APD82میباشد .طولموجهای حدود 113
تا  453نانومتر مهمترین طولم وجه ایی هس تند ک ه م یت وان ب رای
کاربردهای فروسرخ استفاده کرد ،زیرا عمده نور تولی دی توس ط LED
ها و یا  LDهای ارزانقیمت در این گستره میباشد و همچنین بهترین
پاسخ گیرندههای نوری ارزانقیمت نیز در هم ین ب ازه م یباش د [.]4
بنابراین تحقق ارتباط فروسرخ در این طولموجها بهترین گزینه ممکن
است.
مقایسه بین  LDو  LEDدرجدول  2مش اهده م یش ود LED .ه ا
قیمت کمتری دارند و تشعشعات را در سط بزرگ ی انج ام م یدهن د
بنابراین توان نوری که از تود گسیل میکنن د در واح د س ط کمت ر
بوده و برای چشم بیتطر هس تند ،در ع و ب ازده کم ی دارن د (در
حدود  83-23درصد از توان الکتریکی دریافتی را به توان نوری تب دیل
م یکنن د) و س رعت مدوالس یون آنه ا از چن د ده مگ اهرتز بیش تر
نمیشود [ ]89همچنین نور تولیدی آنها گستره وسیعی دارد و بعد از
فیلتر کردن آن ،مقدار زیادی نویز هم وارد سیستم میش ود .در مقاب ل
 LDها بازده باالی  93تا  13درصد دارند ،سرعت مدوالسیون آنها ب ه
چند ده گیگاهرتز هم میرسد و نور تولیدی آنها در طولموج تاص ی
متمرکز است ،اما در عو گرانقیمت میباشند و به دلیل تمرک ز ن ور
برای چشم تطرناک میباشند.
جدول  :2مقایسه
مشخصه
ای بان
پهن
مدوالسیون

د

بین  LEDو LD

LED

LD

تا چند ده مگاهرتز

تا چندگیگاهرتز

بازده تبدیل

 83-23درصد

 93-13درصد

ایمنی چشم

عموماً ایمن

ایمنسازی الزم است

قیمت

پایین

متوسط به باال

گیرنده های نوری هم به دو دسته کلی تقسیم میشوند .دیوده ای
 PINارزانقیمت هستند ،اثرات تغییر دما بر آنها کم اس ت و ب ا ولت اژ
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تغذیه کمی کار میکنند .اما در عو حساسیت آنها ک م و در ح دود
 83تا  85دسیبل میباشد .در مقابل  APDها با وجود حساسیت ب اال،
گرانقیمت هستند و به ولتاژهای تغذیه باالتر برای کار احتی اج دارن د.
حساسیت کم دیودهای  PINرا تا حدودی میت وان ب ا اف زایش س ط
گیرنده جبران کرد.
برتی از پژوهشهای انجام شده در این زمین ه ،در ادام ه بررس ی
میشود .در سال  Agrawal ،2389و همکاران [ ]89یک ش بکه حس گر
بیسیم نوری مبتنی ب ر لی زر  VCSELپی ادهس ازی ک رده ان د و ی ک
پروتکل دسترسی به رسانه را ارزیابی کرده ان د .در س ال  Xie ،2382و
همکاران شبیه سازی یک پروتکل مسیریابی با قابلیت پیکربندی مجدد
برای شبکه بیسیم نوری ( )OWانجام داده ان د ام ا ت یی د آزمایش ی از
عملکرد آن ارائ ه نش دهاس ت [ .]85در س ال  Desai ،2335و Milner
مقیاسپذیری شبکهه ای حس گر  OWو چگ ونگی بهب ود عملک رد ب ا
پیکربندی تودکار مجدد را تجزیهوتحلیل کردهاند[.]80

- 9ساتتار پیشنهادی شبکه حسگر بیسیم نوری
شبکههای حسگر بیسیم نوری شامل تعدادی از ارتب اطه ای دوطرف ه
بین یک سرتوشه (CH) 89و گرهه ای 89دیگ ر م یباش د [ .]81کان ال
انتشار ،فضای آزاد ب ین دو دس تگاه م یباش د .در ای ن مقال ه دو ن و
سخت افزار با نام ه ای گ ره و سرتوش ه طراح ی و س اتته م یش ود.
سختافزار گره و سرتوشه شبیه به هم میباش د ول ی در سرتوش ه از
مدارات بیشتری برای ایجاد میدان دی د ب زر ت ر اس تفاده م یش ود.
همچنین در سرتوشه رابط سریال برای انتقال اطالعات به رایانه وجود
دارد .گرهها هم دارای حسگر دما  LM35برای اندزهگیری دما میباشند.
شکل  8طرح کلی سیستم طراحیشده ب رای سرتوش ه و گ ره را
نشان میدهد .بخشهای اصلی ش امل گیرن ده ،پردازن ده ،فرس تنده و
حسگرها میباشد .عملکرد داتلی هر یک از قسمتهای باال با جزئی ات
بیشتر و همچنین نحوه ارتباط هر یک از بخشها ب ا یک دیگر در ادام ه
توضی داده میشود .همچنین گره حس گر طراح ی ش ده دارای راب ط
سیستم برنامه نویسی ( )ISPمیباشد به طوریکه میکروکنترلر میتوان د
پس از لحیمشدن بر روی برد دوباره برنامهریزی شود.
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شکل  :8طرح سختافزار طراحیشده برای سرتوشه و گره

- 8- 9حسگر دما
یکی از وظایف سختافزار گره ساتتهشده اندازهگیری دم ای مح یط و
ارسال آنها به سرتوشه م یباش د .در ای ن طراح ی از حس گر دم ای
 LM35در مقیاس آزمایشگاهی استفاده میشود.
- 2- 9پردازنده
هس ته اص لی پ ردازش س ختاف زاری ب هوس یله میکروکنترل ر
 ATmega128Aاز ش رکت  Atmelپی ادهس ازی ش د [ .]81از مب دل
آنالو به دیجیتال برای تب دیل ولت اژ ورودی از حس گر دم ا ب ه داده
دیجیتال استفاده میشود .پس از تبدیل دمای محیط به داده دیجیتال،
اطالعات دمای محیط از طریق واحد ارتباط سریال به فرستنده حس گر
و سپس به سرتوشه ارسال میشوند.

د USART

اندازهگیری شده بهوسیله حسگر دما ی ا داده تولی دی واح
میباشد .فرستنده از مدوالسیون  OOK85استفاده میکند که در س ط
سخت افزاری گی ت ب ه وس یله دو گی ت  NANDو  NOTپی ادهس ازی
میشود [ .]84تروجی گیت  NANDبرای تقویت به بیس ترانزیس تور
 BC639وارد میشود .داده های مدولهشده از طریق  LEDمادون قرم ز
 TSIP5201ارسال میشوند .از  5عدد  LEDبرای پوشش دادن می دان
دید بیشتر به شکل حلقهای استفاده میشود.

- 9- 9حافظه تارجی
حافظه تارجی برای تیرهکردن دادههایی استفاده میشود که حافظه
داتلی میکروکنترلر ظرفی ت تی رهس ازی آنه ا را ن دارد .همچن ین
اطالعات زمانبندی الگوریتم همگامسازی  VMACکه بای د در تم امی
مراحل اجرای الگوریتم حفظ شود ،مانند زمان ه ای ارس ال و دریاف ت
گره یا تعداد گرههای موجود در توش ه ب ه هم راه مشخص ات شناس ه
گرهها در حافظه تارجی تیره میشوند.
- 9- 9ساعت داتلی
در طراحی حسگر بی سیم ،قابلیت محاسبه زمان در نظر گرفت ه ش ده
است که با استفاده از تراشه  DS1307انجام میگیرد.
- 5- 9طراحی مدار فرستنده
در شکل  2مدار فرستنده نشان داده ش ده اس ت .چ ون گیرن ده فق ط
م یتوان د م وج  91کیل وهرتز را آش کار کن د ،ی ک ورودی م وج 91
کیلوهرتز است که به وسیله میکروکنترلر تولید میشود و ورودی دیگ ر
دما
Serial no. 88

شکل  :2مدار فرستنده

- 0- 9طراحی مدار گیرنده
قسمت گیرنده بهوسیله یک م اژول  TSOPطراح یش ده اس ت [.]23
ماژول  TSOPیک مدار داتلی برای تقوی ت پ الس کدگ ذاری ش ده از
فرستنده فروسرخ دارد .در ورودی گیرنده یک فتودی ود  PINق رار دارد
که سیگنال نوری را به جریان الکتریکی تبدیل میکن د ای ن س یگنال
سپس از یک کنترل به ره تودک ار ( ،)AGCکنت رل آس تانه تودک ار
( )ATCو یک فیلت ر می انگ ذر و در نهای ت از ی ک دم دوالتور عب ور
میکند .تروجی دمدولهشده ترانزیستور را راه اندازی میکن د .کلکت ور
این ترانزیستور تروجی ماژول را تشکیل میدهد.
در ساتت گره و سرتوشه از یک طرح جدید استفادهشده اس ت و
همه بخشهای آن بهص ورت م اژوالر طراح ی ش دهاس ت و م یت وان
فرستنده و گیرنده و حسگرها را دوباره طراحی کرد .شکل  9سختافزار
گره ،همراه با فرستنده/گیرنده و حسگر را نشان میدهد.
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ارتباطات جهتدار نوری ،ی ک چ الش عم ده طراح ی م یباش د .ای ن
پروتکل برای برقراری ارتباطات جهتدار موفق بین سرتوشه و گرههای
دیگر استفاده میشود .اگرچه پروتکلهای دسترسی به رسانه متع ددی
وجود دارد اما بیشتر آنها برای ارتباط رادیوئی طراحی و بهینهشدهان د
[ .]22،29،25،29دلیل اصلی این است که در ارتباطات جهتدار فضای
آزاد ،بیشتر گرههای درون شبکه نمیتوانند آزاد بودن کانال را تشخیص
دهند.
در این مقاله یک پروتکل دسترس ی ب ه رس انه ب رای ش بکهه ای
حسگر بیسیم نوری طراحی شده است .پروتکل دسترس ی ب ه رس انه،
شامل مراحل یل میباشد.

شکل  :9سختافزار گره شامل فرستنده/گیرنده و حسگر

در شکل  ،9سختافزار سرتوشه نشان داده شدهاس ت .مشخص ات
سخت افزاری سرتوشه ،مانند س ختاف زار گ ره م یباش د ک ه از پ نج
فرستنده برای ارسال اطالعات در جهتهای مختلف استفاده م یکن د.
سرتوشه ی ک راب ط  USBب رای نم ایش اطالع ات دری افتی ب ر روی
کامپیوتر دارد.

الف .پس از روشن شدن ،سرتوشه یک سیگنال به همه گرهه ا ارس ال
میکند .این سیگنال شامل آدرس سرتوشه و همچنین ی ک س یگنال
همزمانسازی میباشد.
ب .گرههایی در حالت دریافت داده قرار دارند بهمحض دریافت سیگنال
درصورتیکه سیگنال دری افتی آدرس سرتوش ه و همچن ین س یگنال
همزمانسازی را دریافت و تشخیص دهن د ،زم انس نج گ رهه ا فع ال
میشود.
ج .با فعال شدن زمانسنج گرهها ب ه م دتزم ان مش خص ب ر اس اس
شناسه ) (IDشرو به ارسال داده (دم ا) م ینماین د .ه ر گ ره پ س از
ارسال داده وارد حالت ت واب م یش ود و ب رای دریاف ت داده منتظ ر
سیگنال همزمانسازی میماند.
د .گرهها  IDتود را ب ه هم راه دم ای مح یط ی ا دادهه ای دیگ ر ب ه
سرتوشه ارسال مینمایند.
ه .سرتوشه پس از دریافت دادهها آنها را تیره مینماید.
و .سرتوشه پس از اتمام داده گرهها سیگنال همزمانس ازی را ارس ال
مینماید.

شکل  :9سختافزار سرتوشه به همراه فرستنده/گیرنده

- 9پروتکل دسترسی به رسانه پیشنهادی ()VMAC
در شبکههای کوتاه برد جهتدار ،ارتباط تنها میتواند بین گرههایی که
در تط دید یکدیگر هستند برقرار شود [ .]28در هنگام برقراری ارتباط
بین یک سرتوشه و یک گره دیگر سر توشه تنها از فرستندهای که آن
گره در میدان دید آن میباشد استفاده میکند .این روش باعث مصرف
انرژی کمتری میشود ولی مان از آن میشود ک ه گ رهه ای بیش تری
تشخیص دهن د ک ه کان ال دسترس ی سرتوش ه آزاد اس ت .بن ابراین،
پیاده سازی یک پروتکل کنترل دسترسی رس انه مناس ب بهین ه ب رای
Serial no. 88

نرمافزار کدویژن  CodeVisionAVRب رای ک د نویس ی پروتک ل و
پیادهسازی آن بر روی گرهها و سرتوش ه اس تفاده ش ده اس ت .ب رای
آزمایش پروتکل ،دما و دادههای تولیدی به همراه  IDگرهها ،به س مت
سرتوشه ارسال میشود سپس از ترمین ال  CodeVisionAVRدادهه ا
تیره و نتایج نشان داده میشود.
در شکل  5ساتتار طراحی شده برای آزمایش پروتکل نش ان داده
شده است .ابعاد ساتتار به ترتیب  833 11 893سانتیمتر میباشد.
گرهها در چهار گوشه ساتتار مکعبی قرار گرفتهاند و دادهها را به سمت
سرتوشه منتقل میکند و سرتوشه از طریق رابط سریال دادهها را ب ه
کامپیوتر منتقل میکند .هم انطورک ه در آزم ایش بع دی نش ان داده
میشود ،گرههای طراحی شده قادر تواهند بود تا  28متر داده منتق ل
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کنند اما جهت پیادهسازی و آزمایش پروتک ل و همچن ین مح دودیت
فضا از این ساتتار استفاده میشود.

شکل  :5ساتتار شبکه طراحی شده .چهار گره و یک سرتوشه

- 5آزمایش عملکرد شبکه حسگر نوری طراحی شده در سط
سختافزار
در این قسمت نتایج آزمایش عملک رد ش بکه حس گر ب یس یم ن وری
طراح ی ش ده ،ارائ ه و تحلی ل م یش ود .پروتک له ای ارتب اطی و
الگوریتمهای کنترل شبکه بهطور مستقیم از طریق راب ط  ISPب ر روی
سختافزار پیادهسازی میشود .پروتک ل دسترس ی ب ه رس انه VMAC
پیادهسازی و روی سر توشه و گرهها قرار داده شد .همچنین ب رای ب ه
دست آوردن پارامترهای سختافزاری ،دو گره بهدلخواه انتخاب شد که
یک گره بهعنوان فرستنده و گره دیگر بهعنوان گیرنده عمل میکن د و
آزمایشهای مختلف روی آنها انجام شد.

طراحی و پیادهسازی سختافزاری الیه فیزیکی . . .

- 8- 5آزمایش اول :تخمین بیشینه فاصله و نرخ انتقال داده
در این آزمایش اثر ارتباطه ای ت ط دی د (LOS) 80ب رای انتق ال داده
بررسی میشود .ارتباط تط دید به ای ن معن ی اس ت ک ه فرس تنده و
گیرنده روبروی یکدیگر و در یک تط قرار دارند .ه دف ای ن آزم ایش،
تعیین بیشینه فاصله و نسبت به نرخ تطای بیتی ( )BERبه ازای ن رخ
دادههای  (BR) 81مختلف میباشد .این آزمایش در فضایی که عالوه ب ر
نور المپ مهتابی نور محیط هم وجود داشت ،انجام گرفت.
نرخ تطای بیتی  81و نسبت تطای بیتی ،دو پارامتر اساسی ب رای
ارزیابی کیفیت ارتباط می باشند .نرخ تطای بیتی تعداد تطاهای بیتی
نسبت به واحد زمان است اما نسبت تطای بیتی برابر تعداد بی ته ای
تطا تقسیم بر کل تعداد بیتهای منتقلشده است .در این پ ژوهش از
نسبت تطای بیتی استفاده میشود چون مقایسه بهتری نسبت به نرخ
تطای بیتی در نرخ دادههای مختلف میدهد [ .]20در این آزم ایش از
 5عدد  LEDبه عنوان فرستنده اطالعات استفاده میش ود .ج دول  9و
شکلهای  0و  1مقادیر  BERتا ن رخ داده  9133و فاص له  83مت ر را
نشان میدهد .با افزایش فاصله بین گرهها ،ن رخ تط ای بی ت اف زایش
مییابد که این افزایش تطای بیت ،با اف زایش فاص له و اف زایش ن رخ
ارسال ،رابطه تطی ندارد و باید بر اساس ک اربرد م وردنظر و مناس ب
انتخاب شود.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،بیشینه فاصله بین فرستنده و گیرن ده
با نرخ  933بیت بر ثانیه و  033بیت بر ثانیه به ترتیب  81متر با BER
صفر و  28متر با  83 BERدرصد م یباش د (در ج دول  9نش ان داده
نشده است).

جدول  BER :9نسبت به فاصله به ازای نرخهای مختلف داده
83

4

1

1

0

5

9

9

2

8

3/5

نرخ داده (بیت برثانبه)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

933

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

033

2

8/9

3/0

3/9

3/9

3

3

3

3

3

3

8233

9/2

2/1

8/1

3/0

3/5

3

3

3

3

3

3

8533

83/2

1/1

9/8

2

8/2

3/0

3

3

3

3

3

8133

99

21/1

29/0

88/4

1

5/0

2/9

3/4

3

3

3

2833

08/2

55/9

90/9

93/9

89/5

4

9/0

2/8

3/1

3/9

3

2933

11/4

11/1

05/4

52

92/9

21

84/4

82/9

4/4

5/9

8

2133

833

833

43/8

14/8

00/4

91/5

91/1

24

28/2

88

9/2

9233

833

833

833

833

833

833

833

44/2

11/1

09/8

99/5

9033

833

833

833

833

833

833

833

833

833

45/2

14/0

9333

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

41/8

9933

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

9133

Serial no. 88

فاصله (متر)
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۸

۷

۱۲۰۰
۱۵۰۰
۱۸۰۰
۲۱۰۰
۲۴۰۰

ث
ث
ث
ث

طی

خ
خ
خ
خ
خ

ث

۶۵
۶۰
۵۵
۵۰
۴۵
۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
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۱۰
۵
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۰

شکل  :0نمودار  BERنسبت به فاصله به ازای نرخهای مختلف داده

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۵۰

خ

۳۶۰۰

ث

خ

۴۰۰۰

ث

خ

۴۴۰۰

ث

۳۰

(

خ

۳۲۰۰

ث

)

خ

۲۸۰۰

ث

۴۰

طی

۶۰

۲۰
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۰
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۱۰

۹

۸

۷
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۴

۳

۲

۱

۰

شکل  :1نمودار درصد تطای بیتی نسبت به فاصله به ازای نرخهای مختلف داده

- 2- 5آزمایش دوم :تغییر زاویه بین فرستنده و گیرنده (غیر از تط
دید)(Non-LOS) 84
در این آزمایش فاصله بین فرستنده و گیرنده و همچن ین ن رخ ارس ال
داده ثابت است .اما زاویه ارسال فرس تنده ،از ده ت ا ن ود درج ه تغیی ر
میکند (شکل  .)1به ازای فاصله  8،2و  9متر و ن رخ داده  9233بی ت
بر ثانیه آزمایش انجامشده است که نتایج در جدول  9و شکلهای  4تا
 88نشان دادهشده است .در مدار فرستنده از  8و  5عدد  LEDبهعنوان
انتقالدهنده داده استفادهشده اس ت .گیرن ده ب هوس یله راب ط س ریال
دادههای دریافتی از گیرنده را به رایان ه منتق ل م یکن د ت ا تحلی ل و
بررسی شوند.

Serial no. 88

شکل
شکل  :1تغییر زاویه فرستنده از  3تا  43درجه
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جدول  :9تطای انتقال داده به ازای زوایای مختلف فرستنده
43

13

13

03

53

93

93

23

83

1/95

9/29

9/2

2/41

8/01

3/01

3/99

3/315

3/3215

بدون داده

1/8

1/29

0/11

5/9

9/0

8/39

3/349

3/395

بدون داده

89/09

83/21

1/59

9/99

2/01

8/80

8/35

3/025

بدون داده

بدون داده

بدون داده

بدون داده

بدون داده

15/31

24/91

1/12

3/15

بدون داده

بدون داده

80/49

89/15

83/15

1/29

1/52

0/01

3/02

بدون داده

بدون داده

بدون داده

بدون داده

بدون داده

بدون داده

بدون داده

0/19

2/04

(
LED

۱

۱

طی

۹۰

۶۰

۴۰

(

۸۰

۷۰

۵۰

۳۰

۲۰

نسبت تطای بیتی با  5فرستنده
 LEDدر فاصله  8متر
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Serial no. 88

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 2, summer 2019

طراحی و پیادهسازی سختافزاری الیه فیزیکی . . .

 / 014مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،2تابستان 8941

۲۰
۱۵
۱۰

طی

۵

(

۰
۹۰

۶۰

(
۱

LED

۳

۴۰

)

۸۰

۷۰

۵۰

۳۰

۲۰

۱۰

)
۵

LED

۳

شکل  :88نسبت تطای بیتی به زاویه با نرخ داده  9233بیت بر ثانیه و فاصله  9متر

Serial no. 88

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 2, summer 2019

 / 043مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،2تابستان 8941

همانطورکه از شکلهای  4تا  88و جدول  9مشاهده میشود با
افزایش زاویه فرستنده و نزدیک شدن به مقدار  43درجه ،تطای
انتقال داده بیشتر میشود .در فاصله  8متر با  5عدد  ،LEDفرستنده
تا  43درجه داده منتقل میکند و بیشترین تطای آن برابر 1/95
درصد است درحالیکه در همین فاصله با  8عدد  LEDبهعنوان
فرستنده ،داده با زاویه بیشینه  13درجه و با تطای  1/8درصد منتقل
میشود .همچنین در فاصله  2متری و با  5عدد  ،LEDداده با زاویه
بیشینه  13درجه و تطای  89/09درصد و به ازای  8عدد ،LED
بیشینه نرخ انتقال داده تا  93درجه و تطای انتقال داده  15/31درصد
اندازهگیری شده است .در فاصله  9متری به ازای  5عدد و  8عدد
 ،LEDبیشینه نرخ انتقال داده تا  13و  85درجه با تطای انتقال داده
 80/49و  0/19درصد به دست آمد.
- 9- 5آزمایش سوم :به دست آوردن پارامترهای سختافزاری
در این آزمایش پارامترهای سختافزاری بهدستآمده است که در
جدول  5تالصه شده است.
مقدار توان مصرفی برای فرستنده در حالت انتقال با  5عدد LED
بهعنوان فرستنده برابر  3/85وات و با  8عدد  LEDبهعنوان فرستنده
برابر  3/885و در حالت حسگری (هنگامیکه داده ارسال نمیشود)
برابر  3/315وات است .توان مصرفی گیرنده  3/82وات است.
جدول  :5پارامترهای سختافزاری
 28متر

بیشینه فاصله
انتقال

 1مگاهرتز

سرعت کالک
میکروکنترلر

با  3/85وات
LED=5
 3/88وات با
LED=8

توان مصرفی در
حالت انتقال

کلید زنی
روشن-تاموش

نو مدوالسیون

 3/315وات

توان مصرفی
فرستنده در
حالت حسگری

 9/9کیلوبیت بر
ثانیه

نرخ داده

 43درجه

زاویه انتقال

 3/82وات

توان مصرفی
گیرنده

است که یک شبکه حسگر بیسیم پیادهسازی کردند که از لیزر برای
انتقال داده استفاده کردند .پارامترهای سختافزاری به دست آمده در
آن پژوهش در جدول  0مشاهده میشود.
جدول  :0پارامترهای سختافزاری کار پژوهشی مبتنی بر لیزر در[]89
 2متر

بیشینه فاصله انتقال

 1مگاهرتز

سرعت کالک
میکروکنترلر

 83درجه

میزان  LOSبودن

 833کیلوبیت
بر ثانیه

نرخ داده

 2/0میلی وات

توان فرستنده

همانطورکه از جداول  5و  0مشاهده میشود توان مصرفی کار
پژوهشی مبتنی بر لیزر در مرج [ ]89از حسگر بی سیم طراحیشده
در این پژوهش کمتر میباشد که از دالیل آن میتوان به استفاده
نکردن از مدار راهانداز و تنظیمکننده اشاره کرد .همچنین نرخ انتقال
داده کار پژوهشی مبتنی بر لیزر در مرج [ ]89در محدوده 833
کیلوبیت بر ثانیه است که نسبت به حسگر بی سیم طراحیشده در این
پژوهش بیشتر است .دلیل آن محدود بودن نرخ انتقال داده فرستنده و
ماژول گیرنده میباشد .در شبکه حسگر بی سیم طراحیشده در این
پژوهش ،محدوده انتقال تا  28متر است ولی در کار پژوهشی مبتنی بر
لیزر در مرج [ ]89حداکثر محدوده انتقال تا دو متر است .شایان کر
است که در شبکههای حسگر عملی و با کاربردهای صنعتی حسگرها
حداقل ده متر از هم فاصله دارند .در کار پژوهشی مبتنی بر لیزر در
مرج [ ]89درصورتیکه فرستنده و گیرنده باهم ده درجه اتتالف
داشته باشند داده منتقل میشود درصورتیکه ،حسگر بی سیم
طراحیشده در این پژوهش قادر است تا نود درجه اتتالف بین
فرستنده و گیرنده داده منتقل کند.

- 0نتیجهگیری

با توجه به ولتاژ تغذیه ،مقدار توان میتواند کمتر شود اما چون از
تنظیمکننده  5ولتی جهت محافظت از میکروکنترلر استفادهشده است
ولتاژهای کمتر از  5نمیتواند ورودی باشد .درصورتیکه میکروکنترلر
میتواند با ولتاژ تغذیه  2/1ولت نیز کار کند در این صورت مقدار توان
نیز کمتر میشود.
در این پژوهش ،از  LEDبهعنوان فرستنده در شبکه حسگر بی
سیم نوری استفادهشده است که در شبکههای حسگر مورد وجود ندارد.
مقایسه نتایج این پژوهش با کار پژوهشی در مرج [ ]89مقایسه شده
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امروزه شبکههای حسگر بی سیم بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در
تحقق اینترنت اشیا موردتوجه میباشند .در این مقاله یک شبکه حسگر
بیسیم نوری ماژوالر طراحی و ساتته شده است و همچنین یک
پروتکل دسترسی به رسانه ) (VMACبرای شبکههای حسگر بیسیم
نوری پیشنهادشده است .نتایج ارزیابی عملکردی شبکه حسگر نوری
پیشنهادی ،ت ییدکننده عملکرد مناسب آن میباشد .بیشینه فاصله
انتقال تط دید با نرخ  933و  033بیت بر ثانیه  81متر با تطای
انتقال صفر درصد و  28متر با تطای انتقال  83درصد اندازهگیری
شده است .انتقال داده غیر تط دید در فواصل  8،2و  9متر با نرخ داده
 9233بیت بر ثانیه برای شبکه طراحی شده ،اندازهگیری شده است.
این ارتباط در فاصله  8متر با تغییر زاویه تا  43درجه با تطای انتقال
 1/95درصد داده منتقل میکند .در فاصله  2متر بیشینه زاویه انتقال
 13درجه با تطای انتقال  89/09درصد است و در فاصله  9متر
بیشینه انتقال تا زاویه  13درجه با تطای انتقال  80/49درصد
اندازهگیری شده است .برای ادامه پژوهش در این زمینه ،طراحی ارتباط
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