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ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА В 
БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ

Филип Цветанов

EFFICIENCY OF COMMUNICATION IN WIRELESS 
SENSOR NETWORKS

Filip Tsvetanov

Abstract: This paper analyzes the problem o f topology control and systematic qualitv 
criteria fo r  the topology o f  wireless networks. A model was developed to determine the effcc 
liveness o f  communication without sensor networks with mesh topology. Simulation research 
were carried out under different scenarios. The results o f  the studies to assess the effective 
ness o f  communication in a mesh topology.

Keywords: sensor networks, efficiency, energy management

ВЪВЕДЕНИЕ
Характерна особеност на безжичните сензорни мрежи (БСМ) е pa i 

полагането на много на брой малки по размери пространствено разпреде 
лени автономни устройства - сензори, които се използват за мониторинг на 
физически параметри на околната среда или технологични процеси, к а т  
налягане, температура, вибрации и др. на различни места в определена 
площ. Тъй като енергията е ограничаващ фактор за живота и работосин 
собността на повечето мрежи, са проведени много изследвания за това кл* 
да се пести енергия в сензорните мрежи [1], [3], [6], [8], [9], [10]. В сипе 
матизиран вид становищата на изследователите се свеждат до необходи 
мостта от оптимизация на енергопотреблението на сензорните възли пи 
отношение на алгоритмите, протоколите за предаване на данни, марш рут 
зацията и топологията. Предлагат се различни подходи и системни реше 
ния за повишаване на енергоефективността на БСМ, но в голяма час t ш 
работите се пренебрегва въпроса за ефективността на комуникацията ме с 
ду възлите в мрежата.

В настоящата работа е анализиран въпроса, свързан с ефективно» 1 1 1  

на комуникацията на възлите в безжични сензорни мрежи. Анализирани и 
значението на проблема с управление на топологията и систематизирани 
критериите за качество на топологията на безжични мрежи. Разработен . 
модел за определяне ефективността на комуникацията на безжични ни
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Юрни мрежи с меш  топология. Проведени са симулационни изследвания 
При различни сценарии, даващи оценка за ефективността на комуникация- 
111 при меш топология.

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПОЛОГИЯТА
Топологията на мрежата е от голямо значение за енергоефективност- 

тв на БСМ. От избора на топология зависи потока на трафика и равномер
ността на разпределението в мрежата. Основна задача на управлението на 
топологията е да се ограничи мрежовата топология, броя на връзките, 
свързващи двойки мрежови възли, за да се направи маршрутизирането на 
Топологията по-бързо и по-лесно. Освен това енергията, необходима за 
Предаване силно зависи от разстоянието между комуникиращите възли.

Топологията на безжичните мрежи се представя с граф G = (V, Е), 
к гдето V е множеството на всички възли на N и Е е множеството от всички 
възможни връзки между двойки възли в N. При това съществува едно реб
ро (u, v) С Е, ако сензорният възел v лежи в зоната на честотния диапазон 
II, който е еднакъв за всички сензори. В този случай, графът G е неориен- 
I Иран. Задачата за управление на топологията се свежда до избор на подг- 
рвф G’ = (V, Е’), Е’ □ Е така, че ограничението за връзките в Е’ да помага 
«и подобряване на работата и живота на мрежата. Критериите за качество 
на топологията [2.] са:

Мрежова свързаност. Най-основното изискване на алгоритмите за 
управление на топология е да се запази връзката на входния граф G. Това 
означава, че за всяка двойка (и, v} сензорни възли, има път за свързване от 
н до v в G, както и път за връзка на и до v в G'.

Разпръснатост. Сложността на топологията е силно зависима от 
брои на ребрата, поради което се препоръчва броят на ребрата да бъде кол- 
*010 броя на възлите. Такава топология се нарича оскъдна.

Смушения. При по-високи смущения в приемника някои съобщения 
могат да не пристигнат до местоназначението. Това налага използване на 
Нн висока предавателна мощност или популярни алгоритми за намаляване 
нй смущенията.

Симетрия. В много протоколи потвърждаването на приети пакети от 
Димни се извършва чрез потвърждаващи съобщения АСК. Съобщенията 
А* К трябва да се връщат обратно на подателя. Най-простата възможност 

■0 ve направи това е да се изпрати съобщение на АСК по същия път, който 
й* И икшзва от оригиналното съобщение. За да бъде възможно това, кому- 
никиционните връзки, трябва да бъдат двупосочни, което изисква графът 
Ц ди с симетричен (или неориентиран).

Равнинност. В някой случай ефективните алгоритми имат пресича- 
IIIH сс ребра в графа на топологията си. За да се направи приложим такъв 
(Ни ори гьм, се изисква топологията да бъде равнннна.

79



За изпълняване критериите за качество на топологиите се прилагат 
различни методи за управление на топологията като: намаляване или уп
равление на предавателната мощност, вземане на решение кои връзки да се 
ползват, изключване на някои възли от мрежата, моделиране на комуника
цията, протоколи за управление на комуникацията. Следователно, целта 
на управлението на топологията е да се направи по-малко сложна, да се 
поддържа инвариантност и мрежова свързаност, минимална консумация 
на енергия и определяне на предавателната мощност на всеки възел. В ос
новата на всички предприети дейности и насоки за усъвършенстване стои 
сензорният възел и неговото устройство фиг. 1.

(!J>) у  А н т е н а }

Ограничен ] 
радиообхаат J

Г— { Лзаег }
t ■ ; -  - - i \

60% 7
т  цената  у

/

С Ниска ^  
-^ 1  стойност I

/  Ограничен / 
живот \

Фиг.1. Блок схема на безжичен сензор

2. МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
КОМУНИКАЦИЯТА ПРИ БСМ С МЕШ ТОПОЛОГИЯ

Топологията на меш мрежа е съвкупност от множество равноправни 
устройства, изпълняващи функциите едновременно на крайно устройство 
и маршругизатор. Всяко устройство може да се свързва и предава данни 
към друго устройство директно или многостъпково чрез междинни възли.

Разработен е модел за определяне на ефективността на 
комуникацията на устройствата в самоорганизираща се нискоскоростна 
мрежа с меш  топология, при която устройствата се разполагат 
стохастично.

Разглежда се безжична мрежа с N възяи, която се моделира като граф 
G = (V =  {1, ... N}), с N върха, където в 2D пространството всеки връх i се 
идентифицира с набор от координати pi =  (xi, yi ). Приема се, че 
евклидовата дължина d ij между два върха i, j  □ V е физическото 
разстояние между възлите, което се представя като матрица Е.

Допуска се, че глобалната и локална ефективност на една 
нискоскоростна безжична мрежа могат да се определят количествено. 
Приема се, че глобалните и локални показатели за ефективност са 
нормализирани по скала от нула до единица, като с нула е отбелязана най-
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ниската ефективност, а с 1 най-високата ефективност, която се отразява 
върху бързодействието и търсенето на най-кратки пътища между два 
възела [5.].

Глобалната или обща ефективност на една безжична мрежа ЕК/„Л 
може да се определи съгласно

Ез 1°ь = (1)> къДето 4  е
евклидовата дължина между двойките възлите i и j ,  намиращи се в обсега 
на радио комуникационния обхват.

За намиране на оптималния път между два възела се определя най- 
късото разстояние, като се прилага алгоритъм на Дийкстра [2.] чрез 
grShortPath функция, включена в инструментариума grTheory на Matlab
I7J.

[dSP,spi,j]-grShortPath(E, ID,, ID )  (2)
Матрицата Е има точна форма за обработка на алгоритъма Дийкстра 

grShortPath. Тя съдържа три колони, където първите две колони съдържат 
всички възли в мрежата, които са съседи на всеки друг и трета колона 
съдържа евклидовото разстояние в метри между тях.

Приема се, че поради многостьпковата комуникация всички възли са 
в границите на честотния обхват. Връзката между дължините на всички 
двойки възли са сравнени с единния радио обхват R и ако условието d$ <R 
се изпълнява, връзката се показва в матрицата.

Локалната ефективност може да се определи по аналогия на 
глобалната, като се включват само съседните възли на един възел без 
самия него съгласно

Е' ^ , )  =  (3), където

dnii е най-късото топологично разстояние или най-малкия брой ръбове

между всички съседни възли на един случаен възел в мрежата, 
осигуряващи директна връзка с него.

3. СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
КОМУНИКАЦИЯТА

За провеждане на симулационни изследвания е разработена програма 
с Matlab, базирана на предложения по-горе модел за определяне 
ефективността на комуникацията. Логиката на програмата включва 
инициализиране на следните симулационни параметри:

• площ на мрежата в метри в двумерното пространство по осите х
и у;

• общ брой възли;
• избор на местоположение на управляващия възел.
• комуникационен обхват на устройствата;
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• стойности на инициализиращата енергия за приемане и за пре
даване на данни, сън, при работа на празен ход на устройствата в мре
жата.

При определяне на комуникационния обхват на устройствата са 
взети в предвид реалните параметри за устройства от спецификацията 
ХВее ZB за работа при меш топология на открито, които стигат до 120 ш. 
Проведени са изследвания на мрежата при различни сценарии. За всеки от 
сценариите са проведени по 100 симулации, като в таблица 1 са посочени 
средноаритметичните стойности на наблюдаваните параметри.

Таблица. 1
Р ~ —  — — —

№ па Радноком. Коорд. на Локална Г лобапиа Брой
сиепа обхват, R, управл. възел, /// ефективнос ефективност връзки
рия т т

1 . К 65 50х 150 ш, горен 
ляв ъгъл

0,845 0,565 650

2. 65 ЮОхЮОр център 0,852 0,553 710
3. 65 150x50, долен 

десен ъгъл
0,841 0,501 630

4. 45 50x150 т ,горен  
ляв ъгъл

0,820 0,340 400

5. . 45 100x100, център 0,795 0,382 390
6. 45 150x50, долен 0,751 0,361 360

десен ъгъл

Анализът на резултатите от проведените симулационни изследвания 
на фиг.2 и фиг.З показва, че ефективността на комуникацията зависи от 
местоположението на управляващия възел. Най-висока локапна и глобална 
ефективност има при централно разположение на управляващия възел, 
което е свързано с получаването на по-къси маршрути.

% яъав&тт

Фиг.2. Ефективност на комуникацията при R=65 m, N=50 и различно 
местоположение на управляващия възел
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В същото време ефективността на комуникацията е по-висока при 
мрежи, чийто възли имат по-висок радиокомуникационен обхват. При 
централно разположение на управляващия възел, глобалната ефективност 
се увеличава от 0,751 до 0,852, което е увеличаване с 13,45%. 
Ефективността на комуникацията при разположение на управляващите 
възли в краищата на мрежата е по-ниска, тъй като броя на връзките и 
техните дължини е по-голяма.

Фиг.З. Ефективност на комуникацията при R=45 ш, N=50 и различно 
местоположение на управляващия възел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработен е модел за определяне на глобалната и локална ефектив

ност на комуникацията в нискоскоростна безжична мрежа, при които то
пологията на ме ш мрежата се определя стохастично. Предложеният модел 
позволяват да се даде количествена оценка за ефективността на комуника
цията и състоянието на енергийните ресурси при определен вариант на то
пологията на мрежата.

Установено е, че върху глобалната ефективност на комуникацията 
съществено влияние оказва радиобхвата на възлите и местоположението на 
управляващия възел. По-висока глобална ефективност се постига при по- 
голям радиообхват и централно разположен управляващ възел.

Установено е, че увеличаването на радиобхвата на устройствата и 
разположението на управляващия възел не оказват влияние върху локална- 
та ефективност, тъй като броя на съседите остава съизмерим при симула
циите.
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