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Abstract — Cluster is one of the lifetime increase of wsn. The number and the size of cluster and cluster head selection is 

the main factor. Increase of cluster size causes the increase of distance and the early discharge. Decrease of cluster size 

causes the increase of sending of overhead  controlling information. Inappropriate selection of the cluster increases the 

distance to the member of cluster and other cluster heads. In this article, we follow the increase of lifetime in angle clustering 

using Three cluster heads in wsn. Cluster head selection in this methods is related to remained energy, the average distance to 

the members and distance between current cluster head and previous one. This way, the new cluster head and the previous one 

does change, if the continuous working time becomes lower than optimum value. The continuous working time of cluster head 

is related to the optimum one hop distance and angle clustering. Simulation result reveals that above methods have caused the 

lifetime increasing of the wsn.
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 چكيذُ .1
خْضِثٌذی یکی از راُکارُای افسایص طْل عور در ضثکَ حسگر تیسین 

اًذازٍ سرخْضَ، تعذاد خْضَ ّ اًتخاب سرخْضَ از عْاهل . هطرح هیگردد
افسایص اًذازٍ خْضَ تاعث افسایص فاصلَ . هِن در خْضِثٌذی تَ ضوار هیآیذ
کاُص اًذازٍ خْضَ تاعث افسایص سرتار . ّ تخلیَ زّد ٌُگام گرٍ هیگردد
اًتخاب ًاهٌاسة سرخْضَ تاعث افسایص . ارسال اطالعات کٌترلی هیگردد

در ایي هقالَ تَ دًثال . فاصلَ تا اعضای خْضَ ّ سرخْضِِای دیگر هیگردد
افسایص طْل عور در خْضِثٌذی زاّیِای تا تکارگیری دّ سرخْضَ در ضثکَ 

اًتخاب سرخْضَ در ایي رّضِا تاتع اًرژی تاقیواًذٍ، . حسگر تیسین هیثاضین
در ایي . هیاًگیي فاصلَ تا اعضا ّ فاصلَ سرخْضَ تا سرخْضَ قثلی هیثاضذ

رّش سرخْضَ جذیذ تا سرخْضَ قثلی زهاًیکَ زهاى کارکرد سرخْضَ از حذ 
زهاى تِیٌَ کارکرد سرخْضَ تاتع فاصلَ . تِیٌَ کوتر ًگردد، تعْیض ًویگردد
ًتایج ًطاى هیذُذ کَ، رّش پیطٌِادی . تِیٌَ تک گام ّ زاّیَ خْضَ هیثاضذ
 . تاعث افسایص طْل عور  ضذٍ است

  كلوات كلیذي
ضثکَ حسگر تیسین، خْضَ تٌذی زاّیِای، سَ سرخْضَ، زهاى کارکرد 

 .هذاّم سرخْضَ

هقذهِ  .2
اص . ضثکِ حسگش تیسین ضاهل صذّا یا ّضاساى گشُ تا اًشطی هحذٍد هیثاضذ

آًجایی کِ ػوش ّش حسگش تِ هیضاى ػوش تاتشی آى حسگش است، هسالِ اًشطی تِ 
خَضْثٌذی تِ ػٌَاى ساّکاسی تشای افضایص . ػٌَاى چالص اساسی هؽشح هیگشدد

دس خَضْثٌذی، هحیػ ضثکِ . ؼَل ػوش دس ضثکِ حسگش تیسین هؽشح هیگشدد
گشّْا دس ّش خَضِ، دادُ . حسگش تیسین تِ تخطْای تا ًام خَضِ تقسین هیگشدد

سشخَضِ پس اص دسیافت، دادّْا . سا اص هحیػ دسیافت ٍ تِ سشخَضِ اسسال هیٌوایٌذ
پس اص تجویغ، دادُ اص ؼشیق هسیش تکگاهِ یا چٌذگاهِ تِ . سا تجویغ هیٌوایذ

 .[1]ایستگاُ اصلی هٌتقل هیگشدد
 اًذاصُ خَضِ، تؼذاد سشخَضِ دس ّش خَضِ ٍ اًتخاب سشخَضِ اص ػَاهل هْن دس 

افضایص تؼذاد سشخَضِ خَد تاػث سشتاس اؼالػات . خَضْثٌذی تِ ضواس هیآیذ
کاّص تؼذاد سشخَضِ تاػث افضایص تاس ٍسٍدی . کٌتشلی ٍ هسالِ هسیشیاتی هیگشدد

تخلیِ صٍد ٌّگام سشخَضِ تاػث . سشخَضِ ٍ تخلیِ صٍد ٌّگام سشخَضِ هیگشدد
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تؼَیط صٍد ٌّگام تاػث افضایص اسسال اؼالػات . تؼَیط سشیؼتش سشخَضِ هیگشدد
  .کٌتشلی ٍ تِ دًثال آى اتالف اًشطی هیگشدد

ؼثق . هَقؼیت سشخَضِ تِ ػٌَاى هسالِ هْن دس خَضْثٌذی تِ ضواس هیآیذ
اًتخاب ًاهٌاسة . هذل اًشطی، اًشطی هصشفی تا هجزٍس فاصلِ استثاغ هستقین داسد
اًتخاب سشخَضِ . سشخَضِ تاػث افضایص فاصلِ ٍ هصشف اًشطی تیطتش خَاّذ ضذ

تاتغ تؼذاد اػعای خَضِ، فاصلِ اػعای خَضِ، هیاًگیي فاصلِ تا سشخَضْْا، فاصلِ 
 .تا ایستگاُ اصلی ٍ اًشطی تاقیواًذُ هیثاضذ

.  یکی اص هحثَب تشیي پشٍتکلْا دس صهیٌِ خَضْثٌذی هیثاضذLeachپشٍتکل 
ایي تصوین . ّش گشُ تشای ًَتت جاسی تصوین هیگیشد، آیا سشخَضِ اًتخاب گشدد

ّش گشُ . ٍ ًَتت اجشا هیثاضذ (p)گیشی تش اساس دسصذ هیضاى سشخَضِ هَسد ًیاص 
 T(n)اگش ػذد کوتش اص هقذاس آستاًِ .  تِ تصادف اًتخاب هیکٌذ1 تا 0ػذدی تیي 

 T(n)هقذاس آستاًِ . تاضذ، تِ ػٌَاى سشخَضِ تشای ًَتت تؼذی اجشا اًتخاب هیگشدد
 :[1]تِ دست هیآیذ (1)تِ صَست ساتؽِ 

   (1 ( 

 

تِ افضایص ؼَل ػوش   ًاّوگيدس ایي هقالِ تا تِ کاسگیشی خَضْثٌذی صاٍیْای
تاتغ اًتخاب سشخَضِ ٍاتستِ تِ اًشطی . دس ضثکِ حسگش تیسین هیپشداصین

تاقیواًذُ، هیاًگیي فاصلِ تا اػعای خَضِ ٍ فاصلِ گشُ تا سشخَضِ الیِ دسًٍی تا 
 . ظشایة هٌاسة هیثاضذ

 دس اداهِ دس تخص دٍم تِ اسائِ هذل خَضْثٌذی ، تخص سَم تِ اسائِ سٍش 
پیطٌْادی، دس تخص چْاسم تِ اسائِ ًتایج ٍ تخص پٌجن تِ ًتیجِ گیشی خَاّین 

 . پشداخت

        هذل هصرف اًرژی .أ 

 اًشطی هصشفی دس ضثکِ حسگش تیسین ضاهل سِ تخص اسسال دادُ، دسیافت دادُ 
 :آهذُ است (2)هذل اًشطی دس ساتؽِ . ٍ پشداصش دادُ هیثاضذ

  (2)  

PT ،PR ٍ Pcpu تِ تشتیة تیاًگش اًشطی هصشفی اسسال، دسیافت ٍ پشداصش k تیت 
 تِ اصای (nJ/bit) تِ تشتیة تیاًگش هصشف اًشطی Eelec ،Eamp ٍ Ecpu. دادُ هیثاضذ

 ٍ Eelecاسسال ّش تیت دس ضؼاع سادیَیی، اًشطی الصم تشای اسسال تا ضؼاع تیطتش اص 
 . اًشطی الصم تشای پشداصش تِ اصای ّش تیت هیثاضذ

 هذل خَضْبٌذی .ب 
-دس الگَسیتوْای خَضْثٌذی، سشخَضِ تِ ػٌَاى کٌتشل کٌٌذُ هشکضی ػول هی

تا جوؼآٍسی دادُ اص اػعای خَضِ ٍ اسسال دادُ اص ؼشیق هسیش چٌذگاهِ، . ًوایذ
تشای . اًشطی هصشفی دس سشخَضِ ًسثت تِ سایش گشّْا تیطتش حائض اّویت هیثاضذ

حفؿ لیٌک استثاؼی سشخَضْْای ًضدیک ایستگاُ اصلی تْتش است تؼذاد اػعای 
 . خَضِ ًضدیک تِ ایستگاُ اصلی کوتش تاضذ

 تَصیغ ضذُ  تا چگالی یکٌَاخت  هحیػ هجضا تا صاٍیِ V گشُ دس nفشض کٌین 
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ّش حلقِ تیاًگش یک خَضِ . تقسین هیگشدد V1 ،V2 ،... ،Vm حلقِ m تِ V. تاضذ
فاصلِ دٍ گشُ دس هشکض خَضْْا تشای اًتقال تک گام تشٍى خَضْی تشاتش . هیثاضذ

d1 ،d2 ، ...،dm تشای .  آهذُ است1ؼشح هذل خَضْثٌذی دس ضکل .  هیثاضذ
سَْلت کاس الیِ ًضدیک تِ ایستگاُ اصلی، الیِ دسًٍی ٍ آخشیي الیِ، الیِ تیشًٍی ًام 

 . گزاسی ضذُ است

 
.طرح هذل خَضِ بٌذی: 1ضكل  

 تَسػ V1 ، C2 تَسػ گشّْای قشاس دادُ ضذُ دس حلقِ C1 خَضِ 1دس ضکل 
 ٍ خَضْْای دیگش ًیض تِ ّویي تشتیة ایجاد V2گشّْای قشاس دادُ ضذُ دس حلقِ 

، V1 تیاًگش تؼذاد گشّْای تَصیغ ضذُ دس خَضْْای n1 ،n2 ، ... ،nm. ضذُ است
V2 ،... ،Vmدس صَستیکِ .  هیثاضذAi ِاًذاصُ حلق Vi ٍ 1≤i≤m تاضذ، هیتَاى 

 :هحاسثِ ًوَد (3)تؼذاد گشُ دس ّش خَضِ سا تِ صَست 

                     (3)  

 :هحاسثِ هیگشدد (4)، تِ صَست ساتؽِ Vi+1تؼذاد گشُ دس 
     (4)  

 ٍ Viتشاساس هؽالة قثلی، تشای حفؿ استثاؼات ضثکِ تؼذاد گشّْا دس خَضِ 
Vi+1تایذ اص ضشغ صیش پیشٍی کٌذ : 

                   (5)  

پس اص تجویغ دادُ، تِ . دس ّش خَضِ، سشخَضِ دادُ سا اص اػعا دسیافت هیٌوایذ
اگش تؼذاد گشُ دس ًضدیکی ایستگاُ . سوت الیِ دسًٍی یا ایستگاُ اصلی اسسال هیٌوایذ

اصلی صیاد تاضذ، هٌجش تِ تخلیِ صٍد ٌّگام سشخَضْْای ًضدیک تِ ایستگاُ اصلی 
-اگش اًذاصُ خَضِ خیلی کَچک تاضذ، تؼذاد گشُ دس خَضِ خیلی کن هی. هیگشدد

اًذاصُ کَچک . ایي گشّْا جْت اًتقال دادُ اص الیْْا تِ کاس گشفتِ هیطًَذ. تاضذ
تٌاتشایي ًیاص تِ خَضْثٌذی . خَضِ هٌجش تِ تخلیِ صٍد ٌّگام سشخَضِ هیگشدد

 .صاٍیْای جْت کٌتشل اًذاصُ خَضِ هیثاضین
دس تؼذادی الگَسیتوْای خَضْثٌذی، سشخَضِ تِ صَست پَیا  ٍ پیذسپی تؼَیط 

تؼَیط پیذسپی سشخَضِ تِ دلیل اسسال هکشس پیغام کٌتشلی تِ صَست . هیگشدد
دسصَستیکِ سشخَضِ تا حذ آستاًِ . ّوِ پخطی، تاػث تِ ّذس سفتي اًشطی هیگشدد

-تِ ػولکشد خَد اداهِ دّذ، تِ ؼَس قاتل تَجِ اص ّذس سفتي اًشطی جلَگیشی هی
تِ  fi، (i=1,2,…,m).  تضسگتش اص سایش سشخَضْْا هیثاضذCm، 1دس ضکل . ًوایذ

دسصَستیکِ . سشخَضِ دس ًظش هیگیشینػٌَاى صهاى کاسکشد هذاٍم
هؽاتق تاال . تاضذ، استثاؼات خَضْْا حفؿ هیگشدد 

d1_hop ، ٍ fiپاساهتشّای تاثیش گزاس تش اًشطی هصشفی ٍ ؼَل ػوش ضثکِ هیثاضٌذ . 
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  بْيd1_hopٌِ بِ دست آٍردى  .ج 
 داضتِ d1_hop تا فاصلِ ثاتت 2 گشُ تیي هثذا ٍ هقصذ هؽاتق ضکل nفشض کٌین 

 . تاضین

 

.  هذل خطی فاصلِ با گام برابر: 2ضكل  

کل اًشطی هَسد ًیاص جْت اًتقال پیام تیي هثذا ٍ هقصذ تش سٍی لیٌک چٌذگاهِ 
 .:هیثاضذ (6)تِ صَست ساتؽِ 

  (6)  

ceil(A) تیاًگش تضسگتشیي ػذد صحیح Aفاصلِ تْیٌِ (6)ؼثق ساتؽِ .  هیثاضذ ،
 :تؼشیف هیگشدد (7)تک گام، یک ٍ چٌذ هثذا تِ صَست ساتؽِ 

              (7)  

.  تستگی داسد ٍ Eelec ،Ecpu ،Eampتِ  doptًطاى هیذّذ کِ،  (7)ساتؽِ 
 . ًذاسدdoptتَپَلَطی ضثکِ ٍ تَصیغ گشُ دس ضثکِ تاثیشی دس 

 بذست آٍردى زاٍیِ بْيٌِ .د 

 Ncفشض کٌین . صاٍیِ خَضِ تِ ؼَس هستقین اص تؼذاد سشخَضِ تاثیش گزاس است 
 : تیاًگش تؼذاد سشخَضِ تاضذ، داسین

               (8)  

m ٍ (8)ؼثق ساتؽِ .  تِ تشتیة تیاًگش تؼذاد الیِ ٍ صاٍیِ خَضِ هیثاضذ ،Nc 
 : تیاى هیگشدد (9)تِ صَست ساتؽِ 

              (9)  

دس الگَسیتوْای خَضْثٌذی، گشّْای هؼوَلی دادّْای حس ضذُ سا تِ سشخَضِ 
تٌاتشایي اًشطی هَسد ًیاص دس ّش ًَتت اجشا،  . اسسال هیٌوایٌذ

 تشاتش فاصلِ گشُ تا سشخَضِ d1.  هیثاضذ
تَصیغ گشّْا دس ضثکِ تِ صَست یکٌَاخت ٍ تا چگالی . هیثاضذ

-فاصلِ گشُ تا سشخَضِ تِ صَست صیش هحاسثِ هی.   هیثاضذ

 :گشدد

                    (10)  

 :هحاسثِ هیطَد (11)کل اًشطی هصشفی گشّْای هؼوَلی اص ساتؽِ 

 

       (11)  

N هی2هذل سشخَضِ دس یک قؽاع هاًٌذ ضکل . تیاًگش تؼذاد کل گشُ هیثاضذ -
سشخَضْْا پس اص دسیافت دادُ، دادُ تجویغ ضذُ  سا تِ سوت الیْْای دسًٍی . تاضذ

اص ایٌشٍ کل اًشطی هصشفی سشخَضْْا . تا سسیذى تِ ایستگاُ اصلی اسسال هیٌوایٌذ
 :هحاسثِ هیگشدد (12)تِ صَست ساتؽِ 

      (12)  

 تاضذ، کل اًشطی هصشفی دس یک ًَتت اجشا ؼثق d1hop=dopt ٍ  اگش 
 :هحاسثِ هیگشدد (13)ساتؽِ 

                     (13)  

صاٍیِ تْیٌِ تا هطتق کل اًشطی هصشفی ًسثت تِ صاٍیِ تِ  (9)ٍ  (7) ؼثق سٍاتػ 
 :دست هیآیذ

           (14)  

Rصاٍیِ تحت تاثیش پاساهتشّای فیضیکی گشُ ٍ تؼذاد .  تاثیشی تش صاٍیِ خَضِ ًذاسد
 .گشُ هیثاضذ

 زهاى تعَیض بْيٌِ سرخَضِ .ُ 
. سشخَضِ تِ صَست پَیا ٍ تِ ؼَس پیذسپی دس حال تغییش هیثاضذ  LEACHدس 

اگش سشخَضِ تا سسیذى تِ . ایي تغییش پیذسپی هٌجش تِ ّذس سفتي اًشطی هیگشدد
 . حذ آستاًِ تؼَیط ًگشدد، اًشطی هصشفی ٍ ًشخ تشٍصسساًی تِ کاّص هییاتذ

 هیاًگیي d2 هیاًگیي فاصلِ اص سشخَضْْا یا ایستگاُ اصلی ٍ d0فشض کٌین 
 تِ ػٌَاى سشخَضِ Vmصهاًیکِ ّش گشُ دس خَضِ . فاصلِ اص سشخَضِ تا اػعا تاضذ

 :ؼَل ػوش خَضِ تِ صَست صیش هحاسثِ هیگشدد. دس ًظش گشفتِ ضَد
 (15)  

. جْت هتَاصى ساختي اًشطی هصشفی هیثایست صهاى کاسی سشخَضِ تشاتش تاضذ
 :تٌاتشایي هیاًگیي صهاى کاسی تْیٌِ ّش گشُ تِ صَست صیش تیاى هیگشدد

  (16)    

اگش سشخَضِ تِ ؼَس هذاٍم تا صهاى تخلیِ اًشطی تؼَیط ًگشدد، صهاى کاسی 
 :دس ًظض گشفتِ هیطَد (19) تِ صَست ساتؽِ Vmسشخَضِ دس تخص 

       (17)  

اگش صهاى کاس اٍلیي .  هیثاضذfm>fo، (nm>1)تا فشض  (17)ٍ  (16) ؼثق سٍاتػ 
تاضذ، تا فشض اًشطی تاقیواًذُ سشخَضِ تایذ کوتشیي هقذاس تاضذ،  fmسشخَضِ 

 fmتٌاتشایي ؼَل ػوش تقشیثا تشاتش . اٍلیي گشّی است کِ اًشطی آى تخلیِ هیگشدد
 .هیثاضذ
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 خَضِ ّر در سرخَضِ سِ رٍش ارائِ  .3
- هحیػ ضثکِ حسگش تیسین تا تکاسگیشی سِ سشخَضِ دس ّش خَضِ هی3ضکل 

ػولکشد ایي سٍش تِ چٌذ تخص دسیافت اؼالػات اص اػعای خَضِ، تجویغ . تاضذ
 . دادُ ٍ اسسال اؼالػات تِ الیْْای دسًٍی یا ایستگاُ اصلی تقسین هیگشدد

   دس سٍش دٍ سشخَضِ اًذکی ػذم تَاصى فاصلِ اػعا تا سشخَضِ ٍ تاخیش اسسال 
دس ایي تحقیق اًذاصُ . اؼالػات تِ دلیل سشیالی تَدى هذل صهاًثٌذی ٍجَد داسد

دس ایي سٍش دس ّش خَضِ دٍ سشخَضِ . خَضِ ؼثق سٍاتػ تاال تْیٌِ ٍ ثاتت هیثاضذ
تشای جوؼآٍسی اؼالػات ٍ یک سشخَضِ تشای اسسال اؼالػات الیْْای تیشًٍی تِ 

دس ّش گشُ  (15)پس اص هطخص ضذى هحذٍدُ خَضِ، ساتؽِ . کاس گشفتِ هیطَد
سِ هقذاس تیطیٌِ تِ تشتیة تشای اًتخاب دٍ سشخَضِ جوؼآٍسی . هحاسثِ هیگشدد

پس اص اًتخاب سشخَضْْا هَقؼیت . دادُ ٍ سشخَضِ اسسال دس ًظش گشفتِ هیطَد
سپس .  تِ اػعا تَسػ سشخَضِ اسسال هؼشفی هیگشدد2 ٍ سشخَض1ِسشخَضِ

پس اص جوؼآٍسی . اػعا، هَقؼیت خَد سا تِ ًضدیکتشیي سشخَضِ اسسال هیٌوایٌذ
اؼالػات هَقؼیت اػعا، سشخَضْْا صهاًثٌذی اػعای خَد سا تشاساس هذل 

TDMAسشخَضِ اسسال دس صهاًثٌذی الیِ دسًٍیتش لحاؾ هی.  اًجام هیذٌّذ-
- دس ّش خَضِ تِ ؼَس هَاصی کاس هی2 ٍ سشخَض1ِدس ایي حالت سشخَضِ. گشدد

 ٍ تقشیثا تا ایي کاس تاخیش دس تْتشیي حالت ٍ تذتشیي حالت تِ تشتیة . ًوایٌذ
Tخَاّذ تَد . 

 
.هحيط ضبكِ حسگر بيسين با بكارگيری سِ سرخَضِ : 3ضكل   

 3هسیش اسسال دادُ دس ضکل .  پس اص صهاًثٌذی ًَتت تِ اسسال دادُ خَاّذ تَد
، اتتذا اػعای خَضِ دس صهاى هختص تِ خَد 3هؽاتق ضکل . ًطاى دادُ ضذُ است

-پس اص دسیافت دادُ تَسػ سشخَضِ. دادُ خَد سا تِ سشخَضِ خَد اسسال هیٌوایٌذ
ّا، دادّْا سا تجویغ کشدُ ٍ تِ سشخَضِ اسسال الیْْای دسًٍی یا ایستگاُ اصلی، 

 (16) ؼثق ساتؽِ 1 ، سشخَضf0ِپس اص اجشای ّش ًَتت هقذاس . اسسال هیٌوایٌذ
دس .  تاضذ، سشخَضِ جذیذ اًتخاب هیگشدد f<f0دس صَستیکِ . هحاسثِ هیگشدد

 . غیش ایي صَست هشاحل قثلی تا سشخَضِ قثلی اداهِ هییاتذ

    (15)  

   (16)  

 دٍ پاساهتش اٍل تشای کاّص اًشطی هصشفی استثاؼات دسٍى خَضِ )15(دس ساتؽِ 
-ٍ پاساهتش آخش تشای کاّص اًشطی هصشفی استثاؼات تشٍى خَضِ دس ًظش گشفتِ هی

دس .  فاصلِ سشخَضِ جاسی تا سشخَضِ الیِ دسًٍی هیثاضذ. ضَد
- تِ تشتیة تؼذاد گشُ دس خَضِ، هیاًگیي فاصلِ اص سشخَضn ،d0 ٍ d2ِ، (16)ساتؽِ 

 .ّا یا ایستگاُ اصلی ٍ هیاًگیي فاصلِ اص سشخَضِ تا اػعا هیثاضذ

 ًتایج تحليل ٍ سازی ضبيِ .4

تشای ضثیِ ساصی اص .  دس ایي تخص تِ تشسسی الگَسیتوْای اسائِ ضذُ هیپشداصین
پاساهتشّای اٍلیِ ضثکِ حسگش تیسین تشای .  استفادُ ضذُ استMatlabًشهافضاس

 . آهذُ است1 گشُ دس جذٍل 300ضثیِ ساصی 

 پاراهترّای اٍليِ ضبكِ حسگر بيسين: 1جذٍل 

 پاساهتش هقذاس

 ضؼاع هحیػ  هتش60

0.5 (J) ِاًشطی اٍلی 

7(nJ/bit) Ecpu 

50 (nJ/bit) Eelec 

0.659 (nJ/m
2
) Eamp 

 هَقؼیت ایستگاُ اصلی (0,0)

 

تؼذاد الیِ .  هتش هیثاضذ12.73،  هقذاس تْیٌِ فاصلِ، (8)      ؼثق ساتؽِ 
m=R/dopt 4تا فشض .  خَاّذ تَد5 ٍ 4 تیيm= هتش 15 ، فاصلِ تک گام تشاتش 

 300تٌاتشایي تا .  دسجِ خَاّذ تَد72، هقذاس صاٍیِ تشاتش (12)ؼثق ساتؽِ . خَاّذ تَد
الگَسیتوْای اسائِ .  خَاّذ تَد5 ٍ 4گشُ  تؼذاد الیِ ٍ تؼذاد قؽاع تِ تشتیة تشاتش 

 آهذُ 4 هقایسِ ضذُ ٍ دس ضکل LEACH تا الگَسیتن ضذُ تا فشض 
 . است

 

 . LEACHهقایسِ طَل عور الگَریتوْای رکر ضذُ با ا : 4ضكل
 

      سٍش یک سشخَضِ تا تاتغ هؼشفی ضذُ تِ دلیل داضتي اًذاصُ خَضِ ثاتت، 
اًتخاب سشخَضِ هٌاسة ٍ کاّص سشتاس تؼَیط صٍد ٌّگام سشخَضِ ؼَل ػوش 

سٍش دٍ سشخَضِ تِ دلیل تفکیک کاس تجویغ .  داسدLEACHتاالتشی ًسثت تِ 
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دادُ ٍ اسسال دادُ تیي سشخَضِ اصلی ٍ سشخَضِ کوکی هٌجش تِ کاّص تاس 
. سشخَضْْا جْت اسسال اؼالػات تِ الیْْای دسًٍی ٍ افضایص ؼَل ػوش گطتِ است

هصشف اًشطی تا هجزٍس فاصلِ ًسثت هستقین داسد، لزا تا اتخار هسالِ فاصلِ دس 
سٍضْای رکش ضذُ تَاًستْاین تِ ضکل قاتل تَجِ هصشف اًشطی سا کاّص ٍ ؼَل 

 . ػوش سا افضایص دّین

 بررسی هقذار آلفا .أ 

ایي دٍ هقذاس .  تشاتش یک هیثاضذ ٍدس سٍضسِ سشخَضِ ، هجوَع هقذاس 
دس ایي قسوت تِ . تشای هیضاى تاثیش تخطی ظشایة خَد تِ کاس گشفتِ هیطًَذ

تا هطاّذُ .  گشُ هیپشداصین300 تا 1 تا 0 اص تشسسی سٍضْا تا تغییشات هقذاس 
تا هطاّذُ .  هیثاضذ0.6 تشای سِ سشخَضِ الف تِ ؼَس هیاًگیي هقذاس -5ضکل 
 . هیثاضذ0.5 تشای سِ سشخَضِ ب تِ ؼَس هیاًگیي هقذاس -5ضکل 

 
 (الف)

 
 (ب)

اٍليي گرُ اًرژیص  ( الفبررسی طَل عور الگَریتوْا با تغيير : 5ضكل 
 .گرُ اًرژیص تخليِ گردد% 50 (تخليِ گردد ب

 بررسی اًذازُ ضبكِ بر طَل عور .ب 

 80 ٍ 70، 60تشای تشسسی تغییش اًذاصُ ضثکِ تش ؼَل ػوش، اًذاصُ ضثکِ تا ضؼاع 
 ٍ تؼذاد قؽاع 5 ٍ 5، 4ؼثق سٍاتػ قثلی تؼذاد الیِ تِ تشتیة . هتش دس ًظش هیگیشین

 گشُ داسین، افضایص 500 تا 2تا هطاّذُ جذٍل .  هیثاضذ6 6ٍ، 5تِ تشتیة تشاتش 
اًذاصُ ضثکِ تِ دلیل افضایص فاصلِ تیي گشّْا هصشف اًشطی تیطتش ٍ ؼَلؼوش 

دس ّش اًذاصُ، سٍضْای یک سشخَضِ ٍ دٍسشخَضِ هاّیت خَد سا . کاّص هییاتذ
 .حفؿ هیٌوایٌذ

  .بررسی اًذازُ ضبكِ بر طَل عور: 2جذٍل 
R = 80(m) R = 70(m) R= 60(m) 

% 50 سٍش
 گشُ

اٍلیي 
 گشُ

50 %
 گشُ

اٍلیي 
 گشُ

50 %
 گشُ

اٍلیي 
 گشُ

203 100 265 161 397 218 LEACH 

3336 387 3461 497 5021 639 
سِ 

 سشخَضِ

  بررسی تعذاد گرُ بر طَل عور .ج 

 خَاّین یافت، تا افضایص گشُ دس حالتیکِ ؼَل ػوش تخلیِ 3تا هطاّذُ جذٍل 
. اًشطی اٍلیي گشُ تاضذ، الگَسیتن یک سشخَضِ ٍ دٍ سشخَضِ کاسایی هٌاسثی ًذاسد

گشّْا دس ًظش گشفتِ ضَد، الگَسیتوْا % 50دسصَستیکِ ؼَل ػوش تخلیِ اًشطی 
دس سٍش یک سشخَضِ ٍ دٍ سشخَضِ تا . هٌجش تِ افضایص ؼَل ػوش خَاٌّذ ضذ

کاّص سشیغ اًشطی هصشفی . افضایص تؼذاد گشُ، تاس ٍسٍدی سشخَضِ افضایص هییاتذ
-صهاًیکِ تشخی اػعای گشُ اص تیي هی. هٌجش تِ تؼَیط سشیؼتش سشخَضِ هیگشدد

 .سًٍذ، هیضاى تاس سشخَضِ کاّص ٍ ؼَل ػوش افضایص هییاتذ
 .تاثير تعذاد گرُ بر طَل عور: 3جذٍل
گشُ% 50  تؼذاد گشُ اٍلیي گشُ 

4059 574 300 

5021 639 500 

6219 1061 1000 
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دس ایي هقالِ تا تکاسگیشی خَضْثٌذی صاٍیْای ٍ سِ سشخَضِ دس ّش خَضِ تِ 

تَپَلَطی ٍ تَصیغ گشُ ضثکِ . افضایص ؼَل ػوش دس ضثکِ حسگش تیسین هیپشداصین
صاٍیِ خَضِ تحت تاثیش پاساهتش فیضیکی گشُ ٍ تؼذاد . تاثیشی تش اًذاصُ تکگام ًذاسد

تاتغ اًتخاب سشخَضِ ٍاتستِ تِ اًشطی تاقیواًذُ، هیاًگیي فاصلِ تا . گشُ هیثاضذ
. اػعای خَضِ ٍ فاصلِ گشُ تا سشخَضِ کوکی الیِ دسًٍی تا ظشایة هٌاسة هیثاضذ

 .ًتایج ًطاى هیذّذ کِ، سٍش اسائِ ضذُ تاػث افضایص ؼَل ػوش هیگشدد
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