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Изследване на енергоемкостта на сензорните устройства чрез схема
за сън в безжични сензорни мрежи

Филип Цветанов, Лилия Кипрова, Иванка Георгиева

Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България 
E-mail: ftsvetanov@swu.bg; lilya_kiprova@swu.bg; vanyakg@swu.bg

Research on energy consumption of sensor devices through a sleep 
in wireless sensor networks

Abstract: The paper analyzes and systematizes methods o f saving energy in sensor nodes of 
wireless sensor networks. A model is proposed to study the energy consumption o f sensor nodes o f network 
with mesh topology. The results show that the sensors, which are often used for data transfer and are close 
to the sink spend larger amount o f power than the nodes which do not receive data transfer.

Key words: wireless sensor networks, sleep mode, energy consumption, simulation

ВЪВЕДЕНИЕ

Безжичните сензорни мрежи (БСМ) имат широко приложение в много сфери на 
човешката дейност и затова на този етап към тях има сериозен интерес, както от 
научна общност, така и от индустрията. Тези мрежи имат редица особености като: 
силно ограничен енергоресурс, ниска изчислителна мощност, необходимост от 
висока плътност на разположение на възлите при ниска цена на едно устройство.

Стандартът IEEE 802.15.4 се приема за основен в областта на сензорните 
мрежи. Типичната сензорна мрежа се състои от множество евтини, автономни, 
многофункционални сензорни устройства, които се захранват от автономна батерия 
с ограничен енергоресурс, което води до значителни ограничения в 
енергопотреблението. Обслужването на сензорните възли и замяната на 
захранващите батерии изискват значителни разходи, особено когато възлите са 
разположени в труднодостъпни места. В процеса на експлоатация сензорните възли 
сами се организират в комуникационна мрежа, където всеки възел използва само 
тези функции, които са необходими за решаване на поставената задача.

Целта на настоящата работа е да се анализират и систематизират методите за 
икономия на енергия и изследва енергопотреблението при схема на сън на сензорни 
устройства в системите за мониторинг, реализирани от БСМ стопология меш.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Методи за икономия на енергийни ресурси от сензорните възли.
Методите за икономия на електроенергия на сензорните възли могат да се 

разделят на три големи групи [3]:
Първа група (фиг. 1), запазване на енергията с помощта на работните цикли. 

Към работните цикли се отнасят контролът на топологията и управлението на 
енергопотреблението. Контролът на топологията е насочен към използване или 
намаляване на излишните връзки в мрежата с цел икономия на ресурса. Управление 
на консумацията е възможно и чрез използване на различни енергоспестяващи 
МАС-протоколи и режими на работа на устройствата.

Втора група (фиг. 2), включва методи, основани на количеството предавана и 
приемана информация по икономични начини. Енергията, изразходвана за 
обработка на информацията е по-малко от енергията, необходима за нейното 
предаване, затова се използва вътрешно мрежова обработка на данните, компресия 
или предвиждане на данните.
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Фиг.1. Запазване на енергията на сензорните чрез работните цикли
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Фиг.2. Методи за запазване на енергията в сензорните възли 
чрез количеството информация 

Трета група включва методи, основани на мобилността (фиг.З).

МЕТОДИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЯТА ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА 
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Фиг.З. Методи за запазване енергията в сензорните възли 
чрез управление на мобилността

2. Анализ на методите за икономия на енергия, базирани на алгоритми за 
сън.

Достатъчно пълен обзор на съществуващите методи за икономия на енергия, 
основаващи се на създаването на алгоритми на сън, е даден в работа [2]. Най- 
простите, синхронни схеми са предложени за D-МАС-протоколите. Синхронните
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схеми изискват сверяване на часовниците във всеки възел, което понякога е трудно, 
създадени са ефективни методи [10] при които се приема, че времето за сън е еднакво 
във всички възли. Просто развитие на напълно синхронната схема се явява четно- 
нечетната схема [6], където режимът на сън на всяко нечетно ниво е изместен спрямо 
четното на Т/2 (Т -  продължителност на цикъла) при мрежи с дървовидна топология. В 
изместените алгоритми на сън, всяко следващо ниво се събужда не синхронно с 
предишното, а след определено време, за да може предишният възел да успее да 
получи съобщението и да бъде готов за предаване. В такива схеми често приемането и 
предаването се извършват последователно в рамките на един цикъл, което позволява 
да не се губи излишна енергия за ново събуждане на възела.

В работа [9] е предложена схема за сензорни клонове, в която алгоритмът за 
сън е разделен не по нива, а по клоновете на дървовидната топология на мрежата. 
В работата е използвано линейно програмиране за намиране на оптималния набор 
от клонове при зададена топология. Авторите в [5] прилагат метод, при който 
данните се предават не по един маршрут, както е в обикновения случай, а чрез два 
или по-вече маршрута и съответстващите им родителски възли. Това позволява 
предаване на съобщения от крайното устройство към управляващия възел т пъти 
по-бързо {т -  брой на родителите). Тук се използва такова свойство на сензорните 
мрежи, като покриване на една и съща площ чрез няколко възела. В случай, че 
възлите могат да имат само един родител, създаването на такава мрежа е 
затруднено или невъзможно, а и такава схема поставя повишени изисквания към 
захранването на крайните възли, което води до увеличаване на загубите на енергия.

3. Режим на сън на сензорните устройства
В процеса на работа възелът сканира околното пространство в търсене на 

съобщения или приемници за изпращане на своето съобщение, а при наличие на 
отговор -  получава или изпраща съобщение. Основната енергия на възела, 
изразходвана за сканиране на мрежата, може да бъде запазена за сметка на 
редуването на активен режим и сън. В режим на сън възелът се намира в 
енергоспестяващо състояние, а сканира околното пространство само по време на 
активния период. Използването на функцията на сън е насочено към намаляване на 
разходите на енергия по време на бездействие (сканиране без приемане), като по 
този начин се увеличава сигурността на мрежата от прослушване, тъй като спящите 
възли на мрежата не си обменят информация.

Недостатък на използването на режима на сън е, че спящият възел прекратява 
връзката със своите дъщерни възли, ограничавайки по този начин достъпът на 
информация както от възлите на сензорната мрежа, така и в обратна посока. Този 
недостатък може да се отстрани или чрез използване възможността за 
алтернативен път за дъщерните възли, или чрез правилна организация на 
топологията на мрежата по такъв начин, че връзката да не се прекъсва.

Съществуващите технологии на режимите на сън [2], [4], [8] позволяват да се 
икономисва енергията на възела чрез:

У Създаване на схеми на сън, като сензорното устройство следва зададен 
шаблон за смяна на периодите на активност.Този подход е прост и евтин за реализация.

У Събуждане по поръчка -  позволява на възлите да преминават в активен режим 
при наличие на съобщение във всеки момент от време. Такива схеми са възможни при 
наличие на две независими мрежи, една от които се използва за предаване на данни, а 
втората е сигнална и се използва само за събуждане на възлите от първата мрежа.

Вторият подход е значително по-ефективен за икономия на енергия, но изисква 
използване на допълнителна мрежа за събуждане. Използването дори на
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маломощни сигнални мрежи за събуждане води до допълнително оскъпяване на 
оборудването и изграждането, но позволява значителна икономия на електрически 
ресурс на батериите на възлите. Освен оскъпяването, събуждането по поръчка има 
ниска надеждност и малък обсег на маломощните предаватели.

У ХВее - модулите позволяват да се използва предварително събуждане 
за икономия на енергия, при което събуденото устройство сканира мрежата за 
наличие на съобщения за получаване. Комбинирането на този режим на работа с 
твърдо зададена схема на събуждане позволява без използване на допълнителна 
сигнална мрежа да се установи зависимостта на загубите на енергия от наличието 
на данни за предаване [11], [12], [15].

4. Модел на БСМ с меш топология за определяне енергоефективността на 
сензорните устройства чрез схема за сън

Предполагаме, че п сензорни устройства са разположени в двумерна 
координатна система и имат еднакъв максимален радиообхват. Мрежата може да се 
моделира като свързан граф UDG, G(V, Е), където V са съвкупността от възли, а Е са 
съвкупност от ръбовете. Един ръб {и, V} е Е, само ако разстоянието между възлите и и V 
е в рамките на комуникационния обхват. Приема се, че евклидовата дължина d, ■ между
два върха i, j *V  е физическото разстояние между възлите, което се представя като 
матрица Е. За намиране на оптималния път между два възела се определя най-късото 
разстояние, като се прилага алгоритъм на Дийкстра [13] чрез grShortPath функция, 
включена в инструментариума grTheory на Matlab [14].

[dSP,spjj] = grShortPathfE,/ Dj ,ldj) (1 )
Предаването на данните в меш мрежите е многостъпково. Таблицата за 

маршрутизацията съдържа всички възможни пътища и междинните възли за 
достигане на крайната цел. За постигането на максимална енергоефективност е 
важно маршрутите да бъдат максимално къси. За намиране на най-късия път се 
предлага използването на „алчния алгоритъм“ (Greedy), тъй като при него има 
стремеж да се намери винаги най-късия път, с най-малко стъпки до управляващия 
възел в мрежата [14].

Приемаме, че меш мрежата е изградена с устройства, работещи по алгоритъм 
CSMA/CA и основният режим на работа включва: приемане на данни, предаване на 
данни, прослушване и сън, като режимът на сън е основен за устройствата. По 
време на сън устройства поддържат работата само на таймера, което практически 
позволява намалението на разхода на ток под 1 рА. В отговор на всяко запитване се 
получава потвърждение, което информира за наличието на двустранна връзка и 
съдържа информация за това, дали управляващия възел очаква съобщение. Ако 
има съобщение, устройство не преминава в режим на сън, а изпраща Roll Request. 
Между Roll Request модулът изключва радио системата и преминава в режим Idle, 
където потребяемия ток е около 15 тА.

Приемаме, че всеки възел има график за сън и периода от графика Т е 
разделен на | Т | времеви интервала с фиксирана и еднаква дължина, означен с 1, 
2,. . . , | Т | съответно. Също така приемаме, че всеки възел V произволно избира 
активния времеви слот SLJV)eT  самостоятелно. Всеки времеви интервал се 
приема за достатъчно дълъг, за изпращане или получаване на пакет данни [6], 
Приемаме, че един възел може да се събужда за предаване на данни по всяко 
време, но може да получава данни само в неговия активен времеви слот. Приемаме, 
че консумацията на енергия за един възел се определи съгласно зависимостта [12]

ЕKOHCVM.ni = Егх + Е*  + Е listen + ЕеЛе + Еsleep > (2)

-  84  -



Годишник на Висше училище
„Колеж по телекомуникации и пощи”, том I, 2014

г £ е енергията за приемане на данните, Etx е енергия за изпращане на данни,
Щ |Й е Р гия за прослушване на канала, Е, 

за сън на едно устройство.
edle е енергия в режим на готовност,

в ; |  ■. симулационни изследвания
^Изследванията са проведени върху БСМ, изградена с устройства ХВее ZB при 
J tila n w  меш. За провеждане на симулационни изследвания е разработена 

а на Matlab.
Симулационните изследвания включват два сценария със следните 

-нни параметри:
площ на мрежата в метри по осите х и у 200 х 200 m и 300 х 300m; 
общ брой сензорни устройства: 35 и 50;
местоположение на управляващия възел: х = 50 т ;  у = 50 т  и съответно 
x=150m ;y= 150т;
комуникационен обхват на устройствата: 60 m и 82 т ;  
с то й н о с ти  на инициализиращата енергия за приемане и за предаване на 
данни, сън, при работа на празен ход на устройствата в мрежата. За 
провеждане на изследванията се използва 3V батерия с енергия от 
675 mJ, захранваща комуникационните модули, предназначени за работа 
в безжичната мрежа с меш топология. Предвижда се консумацията на 
енергия за приемане, предаване, празен ход и сън на устройствата да 
бъде съответно 6,3 mJ, 9,04 mJ, 1 mJ и 0,005 mJ.
Времеви интервал, еднакъв за всички възли.

При определяне на комуникационния обхват на устройствата са взети предвид 
е параметри за устройства от спецификацията ХВее ZB за работа при меш 

!|Югия на открито, които стигат до 120 метра, а стойностите на 
йзиращата енергия са определени, съгласно препоръките в работа [7]. 
ането на топологията е реализирано с помощта на граф, образуван 

я  точки в Евклидова равнина, свързани в границите на комуникационния обхват, 
възел изпраща пакет към управляващия възел и всяко предаване се 

за един времеви интервал. Определя се остатъчна енергия за всеки 
■■Шей-, която се представя в таблицата на енергията.

д Времето за симулация е от голямо значение, но за простота на модела се 
J g ip a | че предаването на пакета данни от начален възел до крайната цел отнема 

^еимулационна секунда, след което следва обновяване на времевия интервал. 
^ $ ц е н а р и й  1. 35 сензора, площ на мрежата 200 х 200 т ,  комуникационен обхват 
ИрМвстоположение на управляващия възел х= 50 т ;  у -  50 т .

Щ . .

ш шт

ш.

4. Остатъчна енергия на сензорните устройства след 35 симулации
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Минималната остатъчна енергия на сензорите е 347,1 mJ, а максималната 
остатъчна енергия в сензорите-606,4  mJ.

Сценарий 2. 50 сензора, площ на мрежата 300 х 300 т ,  комуникационен обхват 
82 т ,  местоположение на управляващия възел х = 150 т ;  у  = 150 т

Фиг. 5. Остатъчна енергия на сензорните устройства след 50 симулации

Минималната остатъчна енергия при втория сценарий е 317,4 mJ а 
максималната е 597,7 mJ. Анализът на графиките показва, че сензорите, които имат 
максимална остатъчна енергия, се намират на по-големи разстояния от 
управляващия възел. По-голямо количество енергия е изразходвана от възли, които 
се събуждат често, тъй като се явяват трансферни при предаване на данните до 
управляващия текущ възел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализирани са методите за икономия на енергийни ресурси в сензорните 

възли на БСМ.
• Предложен е модел за изследване енергопотреблението на сензорни възли 

при предварително дефиниран график за сън на устройствата.
• Проведени са симулационни изследвания върху сензорни мрежи меш 

топология, включващи определен брой устройства, еднакъв комуникационен 
радиообхват, и стойности на инициализиращата енергия за приемане и за 
предаване на данни, за сън, при работа на празен ход на устройствата в мрежата, 
времеви интервал за сън, еднакъв за всички възли.

• Анализът на резултатите от симулационните изследвания показва, че 
сензорите, които се използват за трансферни предавания на данни и са по-близо до 
управляващия възел, независимо че имат график за събуждане, изразходват по- 
голямо количество енергия от възлите, намиращи на по-големи разстояния от 
управляващия възел, но непредаващи трансферни данни.
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