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4. افت بسته: مدل ها و اثر روی کنترل
ــاده  ــای محیط رادیویی در ns-2 خیلی س مدل ه
ــت رفتن اطالعات به سبب تداخل  ــتند. از دس هس
ــکالت اصلی کنترل بی سیم  و تضعیف، یکی از  مش
ــرد و پایداری WCS اثر  ــتقیماً بر کارک بوده و مس
دارد، هم چنان که در بخش 2.4 که در آن سنجه ی 
ــه عنوان  ــبکه ب ــانی)QoS( ش کیفیت خدمت رس
ــده،  ــنهاد ش ــان دهنده ی کارکرد کنترل پیش نش
ــت. یک رویکرد برای به دست  ــان داده شده اس نش
ــازی واقع گرا این است که  آوردن مدل های شبیه س
افت بسته با گره های بی سیم در محیط های معتبر 
ــتاورد های آن برای ساخت  اندازه گیری شده و دس
ــبکه به کار رود. مدل های افت بسته ی  مدل های ش
ــت آمده در شبیه سازی های بخش 5 به کار  به دس

رفته است.

1.4. مشخصات ارتباطی از محیط های 
واقعی

 ns-2 در این بخش پیاده سازی یک دنباله ی اضافِی
برای مدل از دست رفتن مسیر  شرح داده می شود. 
ــی محیط رادیوی  ــرای ارزیابی ویژگی های فیزیک ب
واقعی، اندازه گیری های واقعی در محوطه ی هدف 
ــت. دستگاه فرستنده در بر دارنده ی  انجام شده اس
  CC2431 یک گره حسگر مجهز به ماژول رادیوی
ــه به نوبت  ــت ک ــل به دو آنتن تک قطبی اس متص
ــوند.  ــه کار گرفته می ش ــی آنتن ب ــط کلید زن توس
همانند آن چهار گیرنده در یک آرایه چیده شده و 
ــه دوری 0/0625m از هم  که نیم طول موج در  ب
ــته شده اند. بکارگیری آنتن  2/4GHz است گذاش
ــوان چندین پیوند  ــت که بت چندتایی برای این اس
ــک زمان ثبت نموده و با این کار مجموعه ی  را در ی
ــتادن  ــوان فرس ــود. ت ــر نم ــری را کارات اندازه گی
ــال 26 را به کار  ــم وکان ــر  dBm تنظی روی صف
ــوی شبکه های  می گیریم، که در آن جا تداخل از س

ــن رو  ــوده و از ای ــه ب IEEE 802.11b/g   کمین
ــت.  ــته اس ــف در محیط علت اصلی افت بس تضعی
فرستنده برای هر بسته ی پیاپی میان آنتن ها جابجا 
ــت مسیر سیگنال گوناگون  می شود، از این رو هش
ــود. روی هم15000بسته ی 119 بایتی  ثبت می ش
برای هر جا در بازه ی 0/1 ثانیه ای فرستاده می شود، 
ــته و  ــن رو یافته ها تنها برای این اندازه ی بس از ای
ــت است )به  بازه ی افِت کمینه ی0/2 ثانیه ای درس
ــبب کلید زنی آنتن(. بسته ها با اندازه ی »نشانگر  س
ــیگنال دریافتی« )RSSI(1 آن ها و نشان  شدت س
ــته درست رسیده یا افت کرده  دادن این که آیا بس
ــا و جاهای  ــوند. اندازه ها برای دوری ه ــت می ش ثب
ــوند.  گوناگون در محیط های گوناگون گرفته می ش
ــازی ها، افت های  برای بکارگیری داده ها در شبیه س
ــته با مدل  )Gilbert–Elliott)G–E که در  بس
  G–E پیاده شده مدل سازی می شوند. مدل ns-2

1. Received Signal Strength Indicator

 )G( ــته به شرایط خوب دو حالت دارد : یکی وابس
ــته ی جدا  و دیگری به بد )B( ، با  احتمال افت بس

برای حالت های خوب و بد، به ترتیب               
و                     . گذر بین حالت ها از مدل مارکف 
ــذر حالت  ــروی می کند. ماتریس گ ــی پی دو حالت

2چنین است :  

   

)1(

که در آن                و               احتمال ماندن 
درحالت ها است.

 PGG( و احتمال حالت ها ) dB وdG( دو احتمال افت
وPBB( باید از داده ها به دست آیند. شناسایی مدل، 
ــأله ی خوراندن3 مدل مارکف پنهان4 است که  مس
در آن مشاهدات یعنی افت بسته در دسترس بوده 
ــار مربوطه تخمین زده  ــال حالت ها و انتش و احتم
می شود. داده های هر دو آنتن تک تک با بهره گیری 
ــی Baum–Welch به مدل های جدا  از خوارزم

گانه ی G–E خورانده می شود ]4[.
ــاختمان اداری و در یک  ــدازه گیری ها در یک س ان
سالن صنعتی انجام می شود. مجموعه ی اندازه گیری 
ــتنده –  ــاختمان با جای نمونه و جفت فرس در س
ــکل 4 آمده است. احتمال افت بسته  گیرنده در ش
ــکل 5  ــرای همه ی جاها و جفت های آنتن در ش ب
ــان داده شده است. یافته های شناسایی جای 4  نش
ــکل 5 در شکل 6 نشان داده شده است.  نمونه از ش
ــته برای حالت خوب   روی هم رفته احتمال افت بس
ــت  پایین در حالی که احتمال افت حالت بد  باالس
ــوب از حالت بد  ــده در حالت خ ــپری ش و زمان س
بلندتر است. شایان یاد آوری است که احتمال افت 
بسته از جا تا جا حتی میان جفت آنتن نزدیک هم 
به گونه ی برجسته ای تغییر می کند که بدین معنی 
است که محیط رادیویی خیلی به جا وابسته است.

ــت  ــالن صنعتی به دس ــای همانندی  در س یافته ه
می آید. طبیعی است که این یافته ها تنها برای یک 
ــر بوده و محیط حتی روز به  مجموعه ی ویژه معتب

روز تغییر می کند. 
2. State-transition
3. Fitting
4. Hidden-markov-model

2.4. هزینه ی شبکه برای کنترل  
ــه ی کنترل باید  ــبکه برای حلق کیفیت خدمات ش
ــبکه ای تضمین  ــرای نگهداری پایداری کنترل ش ب
ــود. کرانه5ی نرخ داده و نرخ افت بسته ی نظری  ش
در دست است]20[، ولی نشانه ای درباره ی کیفیت 
ــت نیست.  کنترل یا کارایی کنترل مربوطه در دس
ــته به  ــت که کارایی کنترل وابس ــواری این اس دش
ــبکه چگونه سنجیده شود]32[.  کیفیت خدمات ش
ــته کردن کارایی کنترل به  یک رویکرد برای وابس
کیفیت خدمات شبکه از راه افت بسته است. ترتیب 
ــمار افت بسته های  ــته، به عبارت دیگر، ش افت بس
پیاپی هنگام از دست رفتن بازخورد، هنگام قطعی 
ــامانه ی کنترل مهم است. حلقه ی  ــبکه، برای س ش
ــته های گاه گاهی را می تواند تحمل  کنترل افت بس
ــی افت کند  ــته ی پیاپ ــی اگر چندین بس کند، ول
ــاید در این مورد  ــدنی است، هرچند ش کنترل نش
ــد. این بر عکس  ــته ی میانگین کمتر باش ــت بس  اف
شبکه های رایانه ای است که در آن ها نوعاً برونداد و 
افت بسته ی میانگین مهم است. یک کنترل کننده 
ــود که افت  ــد به گونه ای طراحی ش درWCS  بای
ــون این ها به  ــی را مدیریت کند، چ ــته های تک بس
ــبب تضعیف و تداخل در شبکه ی بی سیم پرهیز  س
ــلوغی  ــکاف های بزرگ هنگام ش ــتند. ش پذیر نیس
ــبکه برای نمونه هنگام قطعی پیوند، مسیریابی،  ش
راه بندهای رونده6، یا هنگام تردد اضافی در شبکه 
ــامانه ی کنترل ویران گر است و شاید آن را  برای س
ــیه ی لغزش  به ناپایداری ببرد، برای نمونه اگر حاش

از اندازه بگذرد. 
ــبکه در کاربردهای کنترل بی سیم باید  از این رو ش
به گونه ای طراحی شود که افت بسته های پیاپی را 
ــرعت  کمینه کرده، قطعی ها را از میان برده و به س
ــود. در این صورت گزینش پروتکل های  بازیابی ش
 MAC ــیریابی مهم است. پروتکل MAC  و مس
ــی مناسب و منظم به بستر را تضمین  باید دسترس
ــات TDMA 7مطلوب  ــد، از این رو اغلب اوق نمای

است.
5. Bound
6. Moving obstacles
7. Time Division Multiplex Access

شکل4. جاهای نمونه ی اندازه گیری شده )شماره گذاری 
شده( برای مورد شبیه سازی اتوماسیون ساختمان.
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ــته اندازه گیری شده  ــکل5. احتمال افت بس ش
برای هر جفت )پیوند( آنتن در محیط ساختمان 
ــه. پیوندهای  ــه ی جاهای نمون ــرای هم اداری ب
ــتادن های از آنتن 1 را نشان  شماره ی فرد فرس

می دهند.

شکل6. ضریب های تخمینی مدل برای هر پیوند از جای 4 نمونه. میله ی خاکستری زمان میانگین حالت-ماند و میله ی سیاه احتمال افت بسته را نشان می دهد.
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ــرایط دگرگون شده ی  اگر هنگام قطعی پیوند یا ش
ــبکه نیاز سامانه ی کنترل  تردد، کیفیت خدمات ش
را برآورده نکند، پروتکل مسیریابی باید به فرزی به 

گزینه ی دیگری کلید بزند.
ــبکه در ارتباط  ــت خدمات ش ــنجه ی کیفی یک س
 JNCC ــود ــنهاد می ش ــه در اینجا پیش ــا کنترل ک ب
سنجه ی هزینه ی شبکه برای کنترل NCC است. 
هدف NCC این است که کارایی شبکه را از روی 
ــد. این از راه درازای  ــان ده تجربه ی کنترل گر نش
ــود، زیرا همان  ــی انجام می ش ــته های پیاپ افت بس
ــت  ــد، مدت قطعی درس ــه که گفته خواهد ش گون
ــذارد. اگر کنترل گر   ــرل اثر می گ روی کارایی کنت
GC فرآیند G  را کنترل کند، پاسخ حلقه ی بسته 

چنین است : 
)2(

اگر بسته ها بین حسگر و کنترل گر افت کنند و در 
ــته باشیم، کنترل  درون داد کنترل گر 8ZOH داش

حلقه باز بوده و پاسخ حلقه باز YOL چنین است:
    

)3( 
که در آن  تازه ترین مقدار دریافتی پیش از قطعی 
ــت.اختالف بهره برداری عادی و با قطعی چنین  اس

است:

)4(

ــته باشد، رفتار عمومی  اگر GGC انتگرال گیر داش
هنگام قطعی شبکه پس از سپری شدن پویایی های 

گذرا، اثر انباشتگی انتگرال گیر است: 

)5(

که در آن ehold اختالف میان برون داد مطلوب و 
ــده ی فرایند از دید کنترل گر است. هنگام  دیده ش
ــع غیر صفر  ــا خطای مرج ــه مدتTout ب قطعی ب
ehold، کل مربع خطای برون داد از روی سنجه ی 

ISE  )انتگرال مربع خطا( چنین است:

)6(

8. Zero-ordr hold

ــت آمده  ــبکه، به دس ــرزده از قطعی ش خطای س
ــود که  ــه این یافته رهنمون می ش ــتور 6 ، ب از دس
ــوم  ــرل باید با توان س ــبکه برای کنت ــه ی ش هزین
ــب  باشد. در زمان گسسته،  درازای قطعی  متناس
ــته های پیاپی  ــت بس ــمار اف ــی به ش درازای قطع
ــود. NCC تنها برای سامانه های  برگردانده می ش
ــرال گیر معتبر  ــک انتگ ــدار دارای ی حلقه-باز-پای
ــامانه حلقه- باز- ناپایدار  ــت. به جای آن اگر س اس

باشد، خطا به گونه ی نمایی رشد می کند.
ــیه ی لغزش به پایداری وابسته  NCC از راه حاش
ــا آن جا تضمین  ــه در آن پایداری ت ــت]17[، ک اس
ــده  ــرز درازای قطعی تعیین ش ــه از م ــود ک می ش
 NCC .ــته باشیم ــیه ی لغزش نگذش توسط حاش
ــته بر همه ی  ــی کاربرد دارد که افت بس در صورت
ــای کنترل به گونه ی همانندی اثر کند. اگر  حلقه ه
حلقه های کنترل حاشیه های پایداری لغزش تأخیر 
ــاید به کارگیری درازای  گوناگون داشته باشند، ش

قطعی بهنجار شدهdmax  9 مناسب تر باشد:

)7(
 

ــمار  ــرای اندازه گیری NCC میانگین، ش در کار ب
ــته نمای10  ــی در یک گذش ــته های پیاپ ــت بس اف
ــی از درازای افت گردآوری  ــه گونه ی تابع Dhistب
ــود. گذشته نما روی N بسته ی فرستاه شده  می ش
ــود. جمع SKDhist)K(K کل شمار  انباشته می ش
ــت که در آنk  پیمانه ی گذشته  ــته ها اس افت بس
نماست. آن گاه هزینه ی شبکه برای کنترلJNCC به 
ــده11 باk3 ی درازای قطعی ها،  گونه ی جمع ترازش
ــته ی فرستاده  ــده روی همه ی N بس میانگین ش

شده، تعریف می شود:
        )8(

          
سنجه ی NCC در دستور شماره ی 
ــته  ــرد دارد که افت بس ــر  8 آن گاه کارب ب
ــه گونه  ــای کنترل ب ــه ی حلقه ه ی هم

ــی  بازه  ــد و همگ ــر کن ــدی اث ی  همانن
ــند.  ــته باش ــان داش ــری یکس به نمونه گی
ــده با ــای آن درازای قطعی بهنجار ش  ج

h/dmax می تواند به کار رود:

)8(

       9. Normalized
      10. Histogram  
      11. Weighted

ــتادن  ــک نمونه،  فرض کنید  در فرس ــه عنوان ی ب
ــته ای، n تا از N  بسته افت  پیاپی هم اندازه ی بس
ــر N بخش پذیر  ــد. همچنین فرض کنید n ب کن
بوده و در N برای n/nB فرستادن پیاپی جا باشد. 

آن گاه داریم:

  )9(

ــند، NCC با  ــت باش ــر  n و N ثاب ــن رو اگ از ای
ــته ای کمینه شده یعنی  ــتادن پیاپی تک بس فرس
ــته ها  ــا افت همه ی بس )JNCC)n,1,N(=)n/N و ب
ــود یعنی  ــینه می ش ــتادن پیاپی بیش در یک فرس
ــبکه باید  )JNCC)n,n,N(=)n3/N . یک پروتکل ش
با برتری دادن افت بسته های تکی به افت بسته های 
ــی، JNCC را کمینه کند تا برای حلقه ی کنترل  پیاپ

بی درنگ، کیفیت خدمت خوبی به دست دهد. 
ــته روی کارایی  ــرای دادن نمونه ای از اثر افت بس ب
ــامانه ی درجه ی اول  ــبیه سازی ها با س کنترل، ش
  T=10،k=1انجام شده است:                          با
ــا  تنظیم های به  ــر  PID ب ــک کنترل گ وt =2و ی

دست آمده از روش کنترل مدل درونی :
)10(

که در آن Ki، KP و Kd به ترتیب ضریب تناسبی، 
ــر PID  و   ــتق گیر کنترل گ ــر و مش ــرال گی انتگ
ــازی  ــت. چندین شبیه س X یک ضریب تنظیم اس

ــا احتمال افت  ب  Gilbert-elliottــدل با م
بسته ی میانگین از 0 تا 5/0 انجام شده است. 

ضرایب مدل چنین است :
 [dB=0,0/98],dG=0              
PGG=PBB=[0,0/99]
اگر PBB=0 باشد آنگاه PGG=1می شود .  
برای بیرون کردن افت بسته های ویژه، 
ــت  ــخ پله به دس میانگین 1000 پاس

آمده است. 
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نمودار هزینه ی کنترل اندازه گیری شده با سنجه ی 
ــب احتمال افت  ــرال مربع خطا )ISE( بر حس انتگ
ــبکه برای کنترل )دستور8( در  بسته و هزینه ی ش

شکل7 کشیده شده است. 
ــان می دهد: با ــر را نش ــای زی ــا چگونگی ه  مورده

ــت  ــرده با بهترین کارایی به دس ــرل فش X=1 کنت
ــود. با  ــته بدتر می ش ــد که با افزایش افت بس می آی
X=2  کارایی کنترل اندکی کمتر به دست می آید، 
ــت! زیرا هزینه ی  ــدن آشکار اس ولی کاهش بدترش

کنترل با افزایش به سختی باال می رود.
ــم خیلی محافظه  ــا X=4، تنظی ــورد پایانی ب در م
کارانه ای بر گزیده شده است، به گونه ای که کارایی 
ــته از تنظیم های دیگر بدتر است. از  بدون افت بس
ــِب کنترل گر، کنترلی به دست  این رو تنظیم مناس
ــته ایستادگی می کند.  می دهد که در برابر افت بس
ــانه ی روشنی  ــبکه نش در حالی که احتمال افت ش
  NCC ــت نمی دهد، میان از کارایی کنترل به دس
ــی تقریبی وجود  ــتگی خط ــه ی ISE  وابس و هزین
ــک مورد واقعی تر  ــه کارگیری NCC در ی دارد. ب
ــده  در نمونه ی کنترل باالبر در بخش 1.5 انجام ش
ــت، که رفتار همانندی را میان NCC و کارایی  اس

کنترل نشان می دهد.

5. نمونه های شبیه سازی هم زمان
شبیه ساز PiccSIM و با همه ی ارتباطات و کنترل 
برای دو نقش گوناگون  WCS  به نمایش گذاشته 
ــت کنترل بی سیم باالبر در  ــده است. مورد نخس ش
ــالن صنعتی است. این مورد بر بحرانی بودن  یک س
ــد می کند. مورد دوم  ــیم تأکی زمان ارتباطات بی س
کاربرد خودکارسازی ساختمان است که در آن دما 
ــیم کنترل  و تهویه با به کارگیری اندازه گیری بی س
ــود. این مورد روی گذرداد12، افت بسته و هم  می ش
ــبکه تمرکز می کند. هر دو مورد سودهای  بندی ش
شبیه سازی هم زمان را نشان می  دهند، که در آن ها 
ــکالت بحرانی یا مسایل پروتکل مربوطه آشکار  مش
ــده و کل سامانه می تواند ارزیابی شود. موردهای  ش
ــرد PiccSIM  را به عنوان یک  ــازی کارب شبیه س

ابزار طراحی هم زمان به نمایش می گذارد]6[.
ــت که کارایی این سامانه های  ــایان یادآوری اس ش
ــی  ــه ی کنترل تراکنش ــن حلق ــا چندی ــرل ب کنت
ــود. رفتار زمانی ویژه ی  نمی تواند از پیش تعیین ش
ــبکه، به راه های ویژه ای بر سامانه ی کنترل پویا  ش
ــبکه، در بر دارنده ی  اثر می گذارد. تراکنش میان ش
ــامانه ی کنترل تنها  ــیریابی و الگوی تردد، و س مس
ــود. این اثرات  ــازی ارزیابی ش ــد  با شبیه س می توان
ــه ای نیاز به  ــرل دلیل ریش ــبکه- کنت تراکنش ش
ــازهای هم زمان ارتباطات و کنترل مانند  شبیه س

ــیابی  ــی، طراحی و ارزش ــرای بررس PiccSIM ب
WCS است.

12. Throughput

ــب احتمال افت بسته و هزینه ی  ــکل7. نمودار هزینه ی انتگرال مربع خطا بر حس ش
شبکه برای کنترل )دستور8(. خط میانگین مربع خطا گذرانده شده است.
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1.5 کنترل باالبر در یک سالن صنعتی
ــازی کنترل باالبر انگاشته می شود  در مورد شبیه س
ــیله ی دستی  ــرعت را با یک وس که راهبر مرجع س
ــد. پیام های  ــامانه ی کنترل می ده ــیم به س بی س
ــبکه ی IEEE 802.15.4  بی سیم  کنترل روی ش
ــته شده تا  ــالن و روی باالبر گذاش محلی که در س

سامانه ی کنترل باالبر مسیر یابی می شود.
ــت که  ــدل باالبر به کار رفته در این جا همانی اس م
در ]11[ آمده است. در این شبیه سازی مدل باالبر 
ــان واقعی، بزرگ تر  ــی تا اندازه ی جه پنج بار، یعن
ــامانه ی کنترل باالبر در بر دارنده ی  ــده است. س ش
کنترل گرهایPID  برای موتورهای چرخ و باالکش 
ــت که عملگرها را بر پایه ی مرجع سرعت داده  اس
ــده توسط راهبر به کار می اندازد. به منظورشبیه  ش
ــط کنترل گرهایPID  برای جا  سازی، راهبر توس
ــان بار نشان  به جایی عمودی و افقی و زاویه ی نوس
ــده است. تنظیم کنترل گر با شبیه سازی به  داده ش
ــده تا بدون ریزش بسته کارایی  گونه ای برگزیده ش
ــتورهای تنظیم  ــت آید. هر چند دس خوبی به دس
PID برای WCS در دست است، ولی آن ها برای 
ــاده بوده و از این رو نمی توانند  مدل های فرآیند س

برای مدل باالبر پیچیده و غیر خطی به کار رود.
برای ارزیابی اثر کیفیت خدمت شبکه روی کارایی 
ــای کیفیت  ــازی هایی با ضریب ه ــرل، شبیه س کنت
ــیر جا به  ــت. چندین مس ــده اس گوناگون انجام ش
ــبکه ی     ــا ضریب های گوناگون مدل ش ــی بار ب جای
ــت. نمونه های زاویه ی  ــازی شده اس G–E شبیه س
ــته  ــرای ضریب  های گوناگون افت بس ــان بار ب نوس
ــته به پراکندگی  ــده است. بس ــکل 8 داده ش در ش
ــم گیر در نوسان ها دیده  افت بسته ، افزایش چش
ــته13، که  ــته ی هم بس ــود. در حالت افت بس می ش
ــت رفته باشد  ــین از دس ــته ی پیش در آن اگر بس
احتمال افت بسته95% است ، نوسان ها در مقایسه 

13. Correlated

ــت به گونه ی  ــته ی یکنواخ ــا  پراکندگی افت بس  ب
چشم گیری بیش تر است حتی هنگامی که احتمال 
ــان است. کارایی کنترل به  افت های میانگین یکس
گونه ی تابعی از ضریب های G–E، میان گیری شده 
ــکل 9 و انتگرال مربع خطا برای  در ده اجرا ، در ش
ــته  ــه ی بار به گونه ی تابعی از احتمال افت بس زاوی
ــبکه برای کنترل )دستور8( در شکل  و هزینه ی ش
ــده اند. در نظر گرفتن افت بسته  ــان داده ش 10 نش
به تنهایی نشانه ی خوبی از کارایی کنترل به دست 
ــامانه ی  ــت نمی دهد، اگر چه  مانند س آمده به دس
 ISE به خوبی با هزینه ی NCC ،ــت رتبه ی نخس

همبستگی دارد.
ــالن صنعتی، که در آن یک  محیط رادیویِی یک س
چنین باالبر واقعی در حال کار است، در بخش 1.4 
اندازه گیری شده است. ضریب های  G–E به دست 
ــته بوده و درازای  آمده در بازه ی50-10% افت بس
ــط4 /0-0/2 ثانیه از بسته های پیاپی  قطعی متوس
ــکل 9 می توان دریافت  ــت رفته است. از ش از دس
ــه با  ــه کارایی کنترل در محیط واقعی در مقایس ک
ــیمی ــتی14 مانند کنترل س ــرل بی کاس  مورد کنت

ــازی  ــت. برای بهترس ــت کرده اس 400-200%  اف
ــی کارایی و اطمینان  ــی هم زمان برای بازیاب طراح
ــیمی  ــامانه ی س ــه با س ــی کنترل در مقایس بخش
جاهایی هست. بهترسازی ها دست یافتنی است که 

در کار آینده خواهد آمد.

2.5. مورد اتوماسیون ساختمان
ــو به عنوان  ــگاه آلت ــاختمان اداری در دانش یک س
ــامانه ی گرمایش  ــازی س مورد آزمون برای شبیه س
ــت. مورد  ــده اس و تهویه ی مطبوع به کار گرفته ش
بررسی نخست در]25[ پیشنهاد شده بود. چیدمان 
ــان  ــکل 11 نش ــاختمان با رویهم 39 اتاق در ش س
ــت. دما و گاز کربنیک اتاق ها که به  ــده اس داده ش

14. Perfect

ــا بکارگیری اصول اولیه  ــتگی دارد، ب پری آن ها بس
ــبکه یک شبکه ی  ــده است]25[. ش  مدل سازی ش
ــیم IEEE 802.15.4 با به کارگیری پروتکل  بی س
مسیریابی AODV می باشد. جای اندازه گیری های 
ــان داده شده در شکل4 برای همه ی ساختمان  نش
ــت زیرا اتاق ها کم و بیش همانند  همگانی شده اس

هستند.             
ــیرهای میان گره ها در ساختمان از روی جای  مس
ــش نمونه رده بندی شده اند. چون هشت اندازه  ش
ــیر گوناگون برای هر جایی هست ، یکی  گیری مس
ــازی  ــبیه س از مدل ها به گونه ی تصادفی برای ش

پیوند بر گزیده شده است.

ــان زاویه ی بار باالبر با احتمال های گوناگون افت بسته ی شبکه.   چپ : هیچ افت بسته.    ــکل8. نوس ش
میان : 30% افت بسته با پراکندگی یکنواخت. راست : 30% افت بسته با همبستگی%95

ــای زاویه ی بار بر  ــکل 9. نمودار انتگرال مربع خط ش
حسب احتمال افت بسته و درازای قطعی،  یعنی زمان 

میانگین حالت-ماند بد شبکه.
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ــیم در هر اتاق  دما و غلظت گاز  ــگرهای بی س حس
کربنیک را اندازه می گیرند. این داده همراه با دمای 
ــخصی( و وضعیت چراغ ها به  مطلوب )با تنظیم ش
ــی آمد ورفت  کنترل گر مرکزی در نقطه ی دسترس
افراد به/ از یک اتاق، پیاِم بودن به کنترل گر مرکزی 
ــن/خاموش  ــود که چراغ ها را روش ــتاده می ش فرس
ــزی گرمایش و  ــرل مرک ــامانه ی کنت ــد. س می کن
ــیم هر اتاق  تهویه را بر پایه ی اندازه گیری های بی س
هماهنگ می کند. فرمان کنترل گرمایش/سرمایش 

و تهویه به اتاق ها پس فرستاده می شود.
ــیم به هر دو پیام با چکانش زمان15  شبکه ی بی س
ــبکه  ــردازد. هم بندی ش ــداد می پ ــش رخ و چکان
ــت که در آن داده  همانندWirelessHART  اس
ــیریابی می شود. معماری کنترل  توسط درگاه  مس
ــت؛ زیرا توانایی هایی بهتر  متمرکز توجیه پذیر اس
از بکارگیری طرح واژه های کنترل بهینه ی کلی به 
دست می دهد. به سبب کیفیت گره ها، جهش های 
چندگانه، محیط رادیویی  و MAC تصادفی، افت 
ــتاورد کنترل را کمرنگ  ــته هایی هست که دس بس

می کند.
15. Tome-triggered

ــته و  ــب  احتمال افت بس ــکل10. نمودار انتگرال مربع خطای زاویه ی بار بر حس ش
هزینه ی شبکه برای کنترل )دستور8(. خط میانگین مربع خطا گذرانده شده است.

شکل11.  چینش ساختمان اداری در مورد اتوماسیون ساختمان. جای گره ها ، 
اندازه ی اتاق ها )به متر( و جنس دیوارها نشان داده شده است.
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ــد از پیش به  ــور نمی توان ــان نمونه گیری درخ زم
ــت آید زیرا گذرداد به پروتکل، هم  ــادگی به دس س
ــخص  ــبکه ی مش بندی و تردد برآمده از کاربرد ش
ــازی داده  ــن نمونه با کّمی س ــتگی دارد. در ای بس
ــد که زمان نمونه گیری ــبیه سازی ، یافت ش  در ش

ــی بدون  ــت یافتن ــان دس ــن زم h =30s کوتاه تری
ــت. به سبب شرایط کانال و  پدید آوردن ازدحام اس
ــی، افت بسته ی میانگین%18  ارتباطات چند جهش
ــن رو کنترل گرها برای تحمل  ــت آمد. از ای به دس
ــاز به تنظیم  ــکاف در اندازه گیری ها نی ــداری ش مق

دارند.

ــت چپ  افت بسته ها و دست راست  NCCمربوطه.  ــته و هزینه ی شبکه برای کنترل هر اتاق. دس ــکل13. افت بس ش
باال  یک نقطه ی دسترسی و پایین دو نقطه ی دسترسی. مرز میان گره های دو نقطه ی دسترسی نشان داده شده است.

شکل14. هزینه ی کنترل)ISE( برای مورد اتوماسیون ساختمان. بدون شبکه )الف( ، یک نقطه ی دسترسی )ب(  و دو نقطه ی دسترسی )ج(. 
هزینه ی کنترل  NCC نشان داده شده در شکل13 را بازتاب می دهد. 

شبیه سازی  ــتاوردهای  دس ــکل12.  ش
ــا  دم ــاختمان.  س ــیون  اتوماس ــورد  م
ــنجش  س  .18 ــاق  ات در  ــش  گرمای  و 
ــیه ی  ــده با حاش ــر تنظیم ش کنترل گ
ــرای یک افت  ــای گوناگون: ب لغزش ه
ــرای دو افت  ــن( و ب ــته )نقطه چی بس

بسته ی پیاپی )خط پر(.
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ــر ارتباطات در این نقش  نزدیک 14/0S بوده  تأخی
ــان نمونه گیری    ــم گیری از زم ــه گونه ی چش که ب
ــن رو در طراحی  ــت. از ای ــر اس ــا کم ت کنترل گره
ــته و درازای قطعی باید دیده  ــرل تنها افت بس کنت
ــود. کنترل گرهایPID  برای کنترل گرمایش،  ش
ــترده تنظیم شده اند]10[، که  با رویکرد واحد گس
ــای کنترل گرها بر پایه ی  ــی از ضریب ه در آن برخ
ــت آمده، که  ــیه ی لغزش مطلوبdmax به دس حاش
ــته ی پیاپی  ــدازه ی درازای دو افت بس آن هم به ان
ــده است. روش های  ــته ش dmax=2h=60s گذاش
 WCSــتند، زیرا در ــم متداول کاربردی نیس تنظی
ــت رفتن باز خورد تضمین پایداری  به خاطر از دس

نیاز است.   
ــازی در شکل12 نشان  برخی از یافته های شبیه س
داده شده که در آن دمای یک اتاق نشان داده شده 
ــت. یافته ها برای یک کنترل گرPID  داده شده  اس
ــته ی  ــه برای پایداری در برابر افت یک یا دو بس ک
پیاپی تنظیم شده است. میان کارایی و مقاوم بودن 
یک نقطه ی سر به سری هست: با حاشیه ی لغزش 
ــته   ــخ کندتر بوده ولی هنگام افت بس بزرگ تر پاس

کمتر نوسانی می شود.
ــبکه برای کنترل هر اتاق  ــته و هزینه ی ش افت بس
ــان داده شده است.  ــکل های 13الف و ب نش در ش
ــه ی ISE با توجه  ــنجه ی هزین کارایی کنترل با س
به دمای مطلوب ارزیابی می شود. افزایش هزینه ی 
ــبکه )بی افت  ــنجش با مورد بدون ش کنترل در س
بسته( را می توان در شکل 14 الف و ب که شرایط 
ــاب می دهد دید.  ــبکه ی گوناگون را بازت خدمت ش
ــامانه ی کنترل آشکارا به کیفیت خدمت  کارایی س
ــتگی دارد، به گونه ای که کارایی کنترل  شبکه بس
ــط شبکه محدود می شود.  گره های خیلی دور توس
برای بهترسازی دستاوردهای کنترل، کنترل گرهای 
اتاق های خیلی دور را می توان برای حاشیه ی لغزش 
بزرگ تر بازتنظیم نمود. یک گزینه ی جایگزین این 
ــری افزوده  ــی بیش ت ــت که نقطه های دسترس اس
ــوند. سپس میان  ــده و در ساختمان پراکنده ش ش
ــی اتصالی با پهنای باند بیش تر،  نقطه های دسترس
ــیمی یا WiFi می تواند به کار رود.  مانند اترنت س
ــبکه را  ــرح زنجیره ی مراتبی16 کارایی ش چنین ط
ــت بند آن دستاوردهای کنترل  افزایش داده و پش

بهتر می شود.
ــی  ــره ی مراتب ــبکه ی زنجی از ش ــری  ــا بهره گی ب
)شکل های 13 الف و ب(، کیفیت خدمت شبکه به 
گونه ی چشم گیری افزایش یافته، هزینه ی باالسری 
ــیریابی، تأخیر، افت بسته و هزینه ی افت آمده  مس
در جدول2 کاهش می یابند. چنان که در شکل 14 
ج به نمایش در آمده کنترل بهتر و هزینه ی کنترل 
ــت می دهد و با مورد بدون شبکه ی  کمتر را به دس
کوچک نشان می دهد که طراحی WCSسرراست 
ــازی با  ــن که PiccSIM  ابزار شبیه س نبوده و ای

16. Hierarchical

ــان و آزمون  ــی هم زم ــت برای طراح ــی اس ارزش
ــیم در جایی که نیاز است  کاربردهای کنترل بی س
تا در طراحی کنترل، مشکالت مربوط به پیامدهای 
ــود. پیامدها می توانند با  ــبکه ی بی سیم دیده ش ش
ــبکه ی درخور و باز تنظیم  گزینش پروتکل های ش
ــازی  ــوند. در کّمی س ــامانه ی کنترل جبران ش س
ــازه ی نمونه گیری، بهره گیری  ــن مورد  افزایش ب ای
ــناس و تغییر هم بندی شبکه  از کنترل گر لغزش ش
از جدول1 به عنوان راه حل های مشکالت سرزده از 

شبکه بکار گرفته شده اند. 
                 

6. یافته ها
ــان  ــازی هم زم ــی و شبیه س ــته طراح ــن نوش ای
ــات و آلگوریتم های کنترل در  ــای ارتباط پروتکل ه
ــیم را باز نمود. مشکالت  ــامانه های کنترل بی س س
ــبکه و کنترل در WCS شناسانده شد  ریشه ای ش
ــبکه و کنترل  ــی تراکنش میان الیه های ش و ارزیاب
ــرای گزینش  ــد. راهنماهای کلی ب ــمند گردی روش
ــبکه و طراحی کنترل به دست داده  پروتکل های ش
ــکالت رایج کاربردهای کنترل بی سیم  ــد تا مش ش
ــت که راه حل ها و  ــایان یادآوری اس ــود. ش کم ش
ــازی ها برای کارایی در تراز سامانه برای هر  بهترس

دو الیه ی ارتباطات و کنترل  کاربرد دارند. 
بهره گیری از مدل های افت بسته بر پایه ی داده های 
جهان واقعی برای شدنی ساختن شبیه سازی واقع 
بینانه ی  WCS شناسانده شد. اثر کیفیت خدمت 
ــامانه ی کنترل بررسی شد و سنجه ی  ــبکه بر س ش
ــبکه برای کنترل برای کّمی سازی اثر  هزینه ی ش
ــامانه ی کنترل شناسانده شد.   ــبکه بر کارایی س ش
ــت خدمت  ــتقیم میان کیفی ــتگِی مس NCC بس
ــت داده و از  ــه دس ــرل را ب ــی کنت ــبکه و کارای ش
ــبکه برای  ــن رو می تواند در ارزیابِی درخورِیِ ش ای

کاربردهای کنترل به کار گرفته شود. 
ــی  ــی، طراح ــدآوری خوارزم ــگام پدی در کار، هن
ــتی  ــی و درس ــتن، برای بررس و پیش از به کار بس

ــنجی رفتار  WCS، کاربردهای کنترل بی سیم  س
ــازی گردند. شبیه  باید به گونه ی هم زمان شبیه س
ساز PiccSIM ابزاری همه کاره برای شبیه سازی 
ــتن  ــد. با داش ــان ارتباطات و کنترل می باش هم زم
ــبکه ی اختصاصی و مدل های تازه ی  ــاز ش شبیه س
ــبکه که پیوسته از سوی پژوهشگران در  پروتکل ش
ــوند، این یک بستر  سراسر جهان پدیدآوری می ش

پیشرفته ی شبیه سازی هم زمان است.
ــد مورد  ــزرگ مقیاس مانن ــرل ب ــامانه های کنت س
ــاختمان که در این جا  ــبیه سازی اتوماسیون س ش
آمد، تنها با شبیه سازی می توانند بررسی شوند که 
ــکل می تواند آزموده  ــای ویژه ی پروت در آن جنبه ه
ــده  ــیاری از گزینه های طراحی گفته ش ــود. بس ش
ــر، گزینه ی  ــان  نمونهVگیری کنترل گ ــد زم مانن
ــه کاربرد  ــبکه ب ــبکه و هم بندی ش پروتکل های ش
ــی برای  ــای کارای ــته اند. ارزیابی ه ــط وابس و محی
ــازی به بهترین  ــکل ویژه با بکارگیری شبیه س پروت
Pi ــود. با بکارگیری شبیه ساز - یوونه انجام م ش
ــده اند  ــازی ش ــش گوناگون شبیه س cSIM، دو نق
ــده را برجسته نموده  ــایل بحث ش که برخی از مس
ــود بکارگیری طراحی و شبیه سازی هم زمان  و س
ــان می دهند. کارایی  ــدآوری WCS را نش در پدی
ــه در آغاز هویدا  ــیم ک ــایل کلی کنترل بی س و مس
ــوند، چنان که در موردهای  ــتند ارزیابی می ش نیس

شبیه سازی به نمایش گذاشته شد.

PiccSIM :پیوست
PiccSIM به عنوان یک بسته ی آزاد بیرون داده 
 PiccSIM .ــده و بهره گیری از آن رایگان است ش
ــانی زیر در دسترس است :              به گونه ی برخط در نش
   /http://wsn.tkk.fi/en/software/ piccsim
ــاز شبکه ns-2 را بکار می برد  PiccSIM  شبیه س
ــترس است :       ــانی زیر در دس که آزاد بوده و در نش

             http://www.isi.edu/nsnam/ns
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   دو نقطه ی دسترسی یک نقطه ی دسترسی

  4/5افت بسته)%(                                       18                      

 0/05  هزینه ی شبکه برای کنترل                    0/40  

0/075میانگین تأخیر ارتباطات )ثانیه(               0/14

0/3هزینه ی باالسری مسیریابی)%(                 2/5

 ./.37                   ISE0/023                    میانگین هزینه ی کنترل

جدول2. یافته های شبیه سازی اتوماسیون ساختمان

http://wsn.tkk.fi/en/software/%20piccsim/
http://wsn.tkk.fi/en/software/%20piccsim/
file:///\\Aiac-server\For%20all\Teymouri\135\WCS\����<0025>20�%20��<0647>%20���<0025>20������%20������%20<0025>20WCS.doc
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