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چکیده :یکی از کاربردهای مهم شبکههای بیسیم در زمینۀ پزشکی ،شبکههای حسگر بیسیم بدنی ) (WBANاسـت .تعبیـۀ حسـگرهای
اندازهگیر رویِ یا درون بدن انسان ایجاب میکند میزان مصرف انرژی آنها بسیار کنترلشده و اندک باشد تا خطری برای بیمار ایجاد نشود.
وجود تداخل میان گرههای فرستنده و گیرندۀ مختلف در این شبکههـا چـال
تشکیلدهندۀ  WBANرا افزای

مهمـی اسـت کـه میـزان مصـرف انـرژی در حسـگرهای

میدهد .در این مقاله ،از روش کنترلکنندۀ فازی-ژنتیک بـهمنظـور کنتـرل تـوان انتقـال در حسـگرهای

 WBANاستفاده شده است .در این روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک تالش میشود پایگاه دان

کنترلکنندۀ فازی بهگونهای تنظیم شـود

که کنترلکنندۀ فازی بتواند با مدیریت توان انتقال هریک از حسگرهای  ،WBANهم مقدار مصرف انرژی را کاه

دهـد و هـم کمتـرین

میزان تداخل را با دیگر حسگرها در WBANهای همسایۀ موجود در محیط ایجاد کند .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش کنترلکنندۀ
فازی ژنتیک میتواند میزان مصرف توان را تا ۹۴درصد نسبت به روش متداول کاه

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

دهد.

تداخل ،کنترل توان ،مصرف انرژی ،کنترلکنندۀ فازی-ژنتیک.Wireless Body Area Network ،
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انتقال داده در دیگر فرستندهها در شبکههای حسگر بدنی دیگر اسوت.

 .۸مقدمه
در سالهای اخیر ،فناوری بیسیم بهطوور ششو گیری موورد ووهوه و

هد

استفادۀ کاربران شبکه قرار گرفته است .این ووهه موهب بهوهودآمدن

که کیفیت کلی انتقال دادهها در شبکه مخدوش نگردد.

کاربردهای هدیدی در زمینههای مختلوف ناوامی ،پکشوکی و ...شوده
است .یکی از کاربردهای مهم شبکههای بویسویم در زمینو پکشوکی،

شبکههای حسگر بیسیم بدنی )WBAN(1است .
یک شبک حسگر بیسیم بدنی بهطور کلوی از یوک گوره مرکوکی

] [ DOI: 10.22052/9.1.36

این مقاله ،ارائ روشی برای کنترل ووان فرستندههاست؛ بهنحوی

بهعنوان درگاه 2و شندین گره حسوگر قابوک کاشوت و قابوک پوشویدن
نرخ سالمتی ،غلطت خون ،نوار قلب ،الکترومیوگرافی 3و ...را از بودن
انسان ه عآوری کند و آنها را به بی ارستان یا مرکک مودیریت انتقوال
دهد [ .]1وهود شبکههای حسگر بیسیم بدنی موهوب مویشوود کوه
دیگر نیاز نباشد بی واران ،بوهخصوو

صوببالبوال هوا ،پیوسوته بوه

بی ارستانها مراهبه کنند و یا حتی در بی ارستانها بستری شوند.
در فرایند پیادهسازی شبکههای حسگر بی سویم بودنی ،مشوکالوی
اساسی ن ایان شده است؛ از ه له .1 :شبک حسگر بیسیم بدنی بایود

شکل ( :)۸تداخلهای بهوجودآمده بین حسگرها در دو  WBANمجاور

ادام روال مطالب این مقاله به شرح زیر است:
در بخش دوم ،مروری بور پوهوهشهوایی کوه در زمینو مودیریت
وداخک در شبکههای بیسیم صورت گرفتهاند ،انجام میشود .در بخش
سوم ،مفاهیم الگوریتم ینتیک و کنترلکنندۀ فازی و شگوونگی اروبوا
این دو با یکدیگر مبرفی میشود .در بخوش شهوارم روش پیشونهادی

از وأخیر کم و قابلیت اط ینان 4فوقالبادهای برخوردار باشود؛ زیورا در

شبیهسازی میشود .در بخش پنجم ،نتایج حاصک از شبیهسازی وحلیوک

این ساختار ،گرههای حسگر سویگنالهوای زنودگی را از بودن انسوان

می شود ،و در بخش آخر هم نتایج بهدستآمده از این مقاله ه عبندی

ن ونهبرداری میکنند .2 .عدم وهود انوریی کوافی؛ زیورا ع ور بواوری

و ارائه میشود.

گرههای حسگر محدود است و شواری مجودد حسوگرهوا و یوا حتوی
وبویض آنها امری دشوار و در ببضی از موارد غیورم کن اسوت [.]2

 .2مرور کارهای گذشته

ه چنین ،برای هلوگیری از آسیب وشبشبات اموا رادیویی روی بدن

با ووهه به اه یت مدیریت وداخک و قابلیوت اط ینوان در شوبکههوای

بی ار ،ووان ارسالی حسگرها حت اً باید اندک و بسیار کنترلشده باشد؛

بیسیم ،وابهحال رویکردهای زیادی برای افوکایش گوذردهی و نسوبت

ازایونرو هرشوه بتوووان در مصور

وووان در هنگووام وبوادل اطالعووات

6

وحویک صحی بسته بوه کوک دادههوای ارسوالی در شوبکه ( )PDRو
ه چنین مدیریت وداخک بهمناور افکایش قابلیت اط ینان در شبکههای

صرفههویی کرد ،کارایی و ع ر شبکه افکایش مییابد.
آزمایشها نشوان دادهانود کوه قابلیوت اط ینوان در یوک پیونود در

بیسیم مختلف ارائه شده است؛ در ادامه به شند مورد از پرکاربردورین

انوریی در

آنها اشاره میشود .روشهایی را کوه بوهمناوور مودیریت ووداخک در

حسگرهای وشکیکدهندۀ شبکههای حسگر بیسیم بدنی ،وا حد زیادی

شبکههای بیسیم به کار میرود بوهطوور کلوی مویوووان در دو دسوته

متأثر از وداخلی است که ووسط فرستندههای پیوندهوای دیگور ،ایجواد

وقسیمبندی کرد :الف .روشهای متکی بر زمانبندی کانوال اشوتراکی؛

شده است .مناور از ایجاد ووداخک در دو شوبک  WBANمجواور در

ب .کنترل ووان.

شبکههای بیسویم ناحیو بودن و ه چنوین میوکان مصور

شکک ( )1نشان داده شده است.
بهطور کلی ،وداخک در شبکههای بیسیم متأثر از شندین عاموک از
قبیک حالت کانال ،نویک ،اثر محوشدگی ،5فاصل انتقال ،ووان انتقوال و...
است .یکی از عوامک مهم و وأثیرگذار در وداخک سوط  ،ه وین وووان

 .۸.2روشهای متکی بر زمانبندی کانال اشتراکی
برای اولین بار در مرهع [ ]3واسیوالس الگوریتم حوداکرر زموانبنودی
7

وزندار را مبرفی کرد و ثابت ن ود که بوا مودیریت ووداخک بوه ایون
روش ،گذردهی شبکه در این الگوریتم بهینه است .از آن موقع واکنون،

1.Wireless Body Area Network
2. Gateway
3.Electromyography
4. Reliability
5. Fading

6.Packet Delivery Ratio
7. MaximumWeighted Scheduling
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الگوریتمها انجام شده است و بورای ایون مناوور از انووال مودلهوای

مدل وداخک فیکیکی را ایجاد کند ،خود نیاز به یک روش کنتورل وووان

وداخلی بهره گرفتهاند.

دارند .افکون بر اینکه یکی از مبایب این الگوریتمها میکان وأخیر باالی
1

ییانگ و ه کواران در مراهوع [ 4و  ]5نسوخههوایی از CSMA

ساده و گذردهی بهین وطبیقی را پیشنهاد دادهاند .ایون الگووریتمهوا از
ویهگی کامالً ووزیعشدگی بهره میبرند؛ یبنی نیاز به هیچ وبادل پیوامی
میان انوال فرستندهها ندارند .در این روشها فرض بر ایون اسوت کوه
ووان انتقال گرههای شبکه ثابتاند و محقق فقط سبی بر این دارد کوه
گرهها در ک ترین زمان م کن پاسخ دهد و در واقع گذردهی شبکه را
به حداکرر رساند .در هر صورت ،آنالیک گذردهی و ض انت کارایی در
آنها متکی بر یک سری فرضیات قوی صورت گرفته است .برای مرال
در الگوریتم پیشنهادی آنها وداخک میووانود بوهصوورت یوک گورا
بدون ههت ساده مدلسازی شود .این مدل ووداخک سواده ن ویووانود
مسائک نهایی آشکار و پنهان شناختهشده از وداخک واقبی را به حساب
بیاورد و در کک بهطور دقیق ،ماهیت وداخک را ضوبط ن ویکنود .بورای
مرال این مدل وداخلی اثر وج بوی پیونودهوای ه کموان را روی یوک
پیوند ،در نار ن یگیرد.
روش دیگری که برای مدیریت وداخک در مراهع [ ]۸-6پیشونهاد
شده ،استفاده از زمانبندی پیونودهوا در شوبکه بور اسواس یوک مودل
وداخلی واقبیور به نام مدل وداخک فیکیکی ) (SINR2اسوت .در ایون
روشها ووالش مویشوود عناصور وشوکیک دهنودۀ شوبکه (فرسوتنده و
گیرندهها) را بهگونهای زمانبندی کننود کوه پیونودهوایی کوه در مودل
وداخک فیکیکی با یکدیگر هیچگونه وداخلی ندارند ،در یک شوکا

از

زمان ،ع لیات انتقالِ داده را انجام دهند و پیوندهوایی کوه بوا یکودیگر
متداخک اند در شکا های زمانی مختلف فبالیت کنند وا به این طریوق
بتوانند گذردهی سیستم را وا حد امکان افکایش دهند.
از آنجایی که زمانبندی شبکه برای افوکایش گوذردهی بور اسواس
مدل وداخلی فیکیکی ،خود امری پیچیده و مشکک است و اثبات شوده
که الگوریتمهوایی کوه بتواننود ایون مشوکک را حوک کننود خوود NP-

 HARD3هستند ،در هریک از این الگوریتمها نیوک بوهمناوور کواهش
پیچیدگی مجبورند که از یک سری فرضیات سادهکننده اسوتفاده کننود.
مرالً در هریک از مقاالت بیانشده بهمناور کاهش پیچیدگی الگووریتم
فرض کردهاند که یا ووان انتقال گرههای فرستنده ثابت است [ ]7یوا از
وبداد مبدودی ووان انتقال استفاده کردهاند [ 6و  .]۸در الگوریتمهوایی

1.Carrier Sense Multiple Access
2.Signal to Interference Plus Noise Ratio
3. Non-deterministic Polynomial-time Hard

 .2.2کنترل توان
روش دیگری که برای امر مدیریت وداخک در شبکههای بیسیم بسیار
استفاده شده ،روش کنترل ووان انتقال است .در کنترل ووان انتقال نیک
ع وماً برای مشخص کردن روابط وداخلی میان یک فرستنده و دیگر
فرستندههای ه کمان در گیرندۀ متناظر ،از نسبت قدرت سیگنال اصلی
به قدرت سیگنالهای متداخک به عالوۀ نویک یا ه ان  SINRاستفاده
میکنند [ ۹و  .]1۱به ه ین علت است که این روشهای کنترل ووان،
خود برای ایجاد ساختار مدل وداخک فیکیکی هم به کار میروند.
در این روشها والش بر ایون اسوت کوه وووان انتقوال هریوک از
فرستندهها در شبکه بهگونهای انتخاب شود که بتوان ض ن رعایت یک
حداقک آستانهای از  SINRبهمناور اط ینان از وهود یک اروبا موفق
و حفظ کیفیت سرویس مدنار  ،)QOS(4از ک ترین ووان انتقال بورای
وبادل اطالعات بین فرستنده و گیرندهها استفاده کرد .بوه ه وین سوبب
روشهای کنترل ووان انتقال نهونها موهوب مویشووند کوه بوا کواهش
وداخک بین پیوندهای متداخک ،گذردهی کوک شوبک بویسویم و PDR

افکایش یابد ،بلکه مدیریت مصور
فرستنده و گیرنده ،باعو

وووان بورای هریوک از زو هوای

کواهش یوافتن وووان مصورفی کوک سیسوتم

میشود .این امر خود برای یک سری از شبکههای بیسیم بهخصوو
شبکههای حسگر بیسیم بدنی ،امری حیاوی و وبیینکننوده در کوارایی
شبکه است.
روشهایی که مراهع [ 9و  ]11پیشنهاد کردهاند ،با استفاده از ایدۀ
ناری بازیها برای هر کاربر در شبکه ،یک وابع سود و منفبت وبریف
شده است که ووسط  SINRمطلوب آن کاربر منهای یک قی تگذاری
برای فراهم کردن انگیکۀ کافی برای هر کاربر محاسبه میشود .در ایون
روشها ،اگر هر گره بهصورت خودسرانه بخواهد مقودار وووان انتقوال
خود را افکایش دهد ،در ع ک شاهد آن خواهد بوود کوه ووابع منفبوت
کلی سیستم را کاهش داده است .به ه ین علت هر گره سبی مویکنود
سط ووان انتقال را بهگونهای انتخاب کند که سودمندی ه بوی ه و
کاربران را به حداکرر رساند بههای اینکه فقط ووالش کنود کوه سوط
 SINRخودش را حداکرر سازد .ه چنین هر گره ض ن ووالش بورای
حداکررکردن سود و منفبت کک شبکه و بهدستآوردن آسوتان SINR

4. Quality of Service
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والشهای وحقیقی فراوانی بورای پیوادهسوازی ووزیوع شودهای از ایون

که از وبداد محدودی ووان انتقال استفاده میکنند ،برای اینکوه بتواننود
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ووان مصرفی کک شبک بیسیم را نیک کاهش دهد.

فرض میشود.

شده ،روش استفاده از منطق فازی و کنتورلکننودۀ فوازی اسوت [ 12و

در کنترل کنندۀ فازی مبرفی میشود و آن استفاده از الگووریتم ینتیوک

 .]13برای این مناور در هر گره ،یک کنترلکنندۀ فازی وببیوه شوده و

است .الگووریتم ینتیوک ایون قابلیوت را دارد کوه بوا هسوتوهوو در

این کنترلکننده با استفاده از بوازخوردی کوه از گیرنودۀ متنواظر خوود

مج وع عای ی از پایگاههای دانش م کن برای کنتورلکننودۀ فوازی،

دریافت میکند ،وأثیر ووان انتقالی خود را در مرحل قبک به روش فازی

پایگاه دانشی را که متناسب با حالت کانال موهود در شبکه است ،پیدا

ارزیابی کرده و اگر نیاز به کاهش یوا افوکایش وووان انتقوال بوهمناوور

کند؛ بهنحوی که کنترلکنندۀ فازی منطبوق بوا آن شورایط قابوک وناویم

دستیابی به وووان بهینوه در شوبکه وهوود داشوته باشود ،بوا اسوتفاده از

باشد .در ادامه ،مدل سیستم استفادهشده در این مقاله مبرفی میشود.

محاسبات فازی ،این مقدار افکایش یا کاهش را محاسبه کورده و وووان
انتقالی هدیدی را برای انتصاب به سیگنال ببدی وولید میکند.
از آنجایی که پارامترهای وبیینکنندۀ کنترل کنندۀ فازی بوه صوورت
دستی ونایم میشود اما بر شرایط حاکم در وداخک میان WBANهای
مجاور ونول و پویایی زیوادی وهوود دارد ،ایون امکوان هسوت کوه در
شرایطی از وداخک ،کنترلکنندۀ فازی نتواند ووان انتقال بهینهای را برای
سیستم پیشنهاد کند .در روش پیشنهادی ما به نوام کنتورلکننودۀ فوازی
ینتیک شون پایگاه دانش کنترلکننوده از طریوق الگووریتم ینتیوک بوه

 .۸.۹مدل سیستم
امروزه والش های زیادی برای مدل کردن شبکه های  WBANخوا
صووورت مووی گیوورد .در مرهووع [ ،]14بووا هوود

ناووارت بوور بی وواران

2

پارکینسون کانال  WBANبا وکنیک  FIمدل شده و در مرهوع []15
برای مدل کردن از روش  ES3بهره گرفته شده اسوت .مودل ع وومی
سیست ی که با ووهه به کاربرد مدنار این مقاله در نار گرفتوه شوده و
مدل پایه محسوب میشود ،با وکیه بر مدلهای ارائوهشوده در مراهوع

دست میآید ،الگوریتم ینتیک والش میکند با شناخت کاموک شورایط

[ 16و  ]17از  nشبک حسگر بیسیم بدنی وشکیک شده است .در هر

حاکم بر سیستم ،بهترین ونای ات را برای کنترلکنندۀ فازی بوه وهوود

شبک ونها ،فرض میشود که هیچ برخورد درونشبکهای بین گرههوای

انوریی و

حسگر و گذرگاه موهود در آن شبکه اوفاق ن یافتود؛ زیورا درون هور

آورد .این امر باع

بهبود کارایی سیسوتم از لحواظ مصور

رساندن درصد بیشتری از بستههای صحی به مقصد خواهد شد.

4

شووبک حسووگر بوویسوویم بوودنی از یووک طوورح ) (MACمبتنووی بوور
5

) (TDMAبرای اروبا میوان گوذرگاه و گورههوای حسوگر اسوتفاده

 .۹کنترلکنندۀ فازی ژنتیک

میشود .پس با ووهه به اینکه درون هر شبک ونها ،هیچگونه برخوردی

در این بخش ،روش کنترلکنندۀ فازی ینتیک ارائه میشود .ایون روش

روی ن یدهد ،بورای سوادگی در بیوان مودل سیسوتم و ه چنوین امور

با استفاده از مفاهیم و منطق فازی بههای مفاهیم منطق کالسیک ،سبی

شبیهسازی فرض میشود کوه هور شوبکه  WBANشوامک یوک گوره

در کنترل ووان در شبکههای حسگر بیسیم بدنی دارد .در این روش از

حسگر  siو یک گذرگاه  g iاست که از طریق لینک  liانتقال از گره

یک کنترلکنندۀ فازی استفاده میشود که با استفاده از بازخوردی که از

 siبهس ت  g iانجام میگیورد (مطوابق شوکک  .)2بنوابراین در اینجوا

گره گیرنده دریافت میکنود ،سوبی در کواهش وووان انتقوال و بهبوود

سیسووتم اروبوواطی شووامک دو مج وعوو متنوواهی }  S  {s1,...,snو

گذردهی کلی شبک بیسیم ناحی بدن دارد .بورای آنکوه کنتورلکننودۀ

}  G  {g1, g2 ,...,g nاست که بهورویب گرههای فرستندۀ حسوگر و

فازی بتواند وظیف کنترل بازخوردی خود را بهخوبی انجام دهد ،بایود

گره های گیرندۀ گذرگاههوا هسوتند و وشوکیک یوک مج وعوه پیونود

6

پارامترهای اساسی آن که در واقع ه ان پایگواه دانوش کنتورلکننوده را

}  L  {l1,...,lnاز  nزو گوره فرسوتنده و گیرنوده را مویدهنود کوه

وشکیک میدهد ،بهدرستی ونایم شود .برای پیدا کردن پایگاه دانش این

. li  si , g i 

کنترلکنندهها مب والً از دو روش میووان استفاده کرد .اولین راه ،ک ک
گرفتن از یک فرد خبره است که با شالشها و پیچیدگیهوای ووداخک
در شبکه آگاهی دارد .این روش بهدلیوک پویوایی بویش از حود شوبکه،
امری بسیار سخت و حتی محال است .روش دوم ،وناویم پارامترهوای
کنترلکننده بر اساس روابط غیرخطوی موهوود در شوبکه اسوت؛ پیودا
کردن این روابط نیک خود امری بسیار دشوار است و گاهی ه ین پیودا

1. Non-deterministic Polynomial-time HARD
2.Finite Integration
3. Electromagnetic Simulation-based
4.Media Access Control
5.Time Division Multiple Access
6. Link
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یکی دیگر از روشهایی که برای کنترل ووزیعشودۀ وووان اسوتفاده

در این مقاله ،روش سومی برای پیدا کردن این پارامترهای اساسی

] [ DOI: 10.22052/9.1.36

مورد نار ،سبی میکند از حداقک ووان برای انتقال بهره گیرد وا بتوانود

کردن روابط غیرخطی بهدلیک  NP HARD1بوودن مسوئله غیورم کن

 04نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
1

وهود دارد ،از نول اروبا رو به باال در نار گرفته میشود؛ یبنی اروبوا
گرفت که کنترلکنندۀ فازی درون گره حسگر قرار دارد .این امر میوواند
بهصورت سختافکاری یا نرمافکاری یا ولفیقی از هر دو پیادهسازی شود.
کنترلکننده ای کوه در ایون نوشوته بوهمناوور مودیریت ووداخک و
ه چنین مصر

ووان مدنار است ،مطابق بوا شوکک ( ،)3سوه ورودی

) P(tو  PIو  SINRو خروهی ) P(t+1را دارد.

هر  WBANاز یک گیرنودۀ  Gو یوک فرسوتندۀ  Sوشوکیک شوده
است که پیامی از فرستنده به گیرنده ارسال میشود .با ووهه بوه شوکک
شکل ( :)۹نمای بیرونی کنترلکنندۀ توان فازی

( )2زمانی که گره فرستندۀ  s1پیامی را به گیرندۀ متناظر خودش یبنی
 g1ارسووال موویکنوود ،ایوون پیووام بوورای گیرنوودههووای موهووود در دیگوور

ه ان گونه که در شکک ( )3مشاهده میشود ،ووان انتقال پیام از هور

WBANهای ه سایه در مدل سیستم نیک قابک دریافت است .حال اگر

حسگر به گذرگاه متناظرش برای iامین شبک ناحی بدن در لحا زموانی

در ه ان زمان فرستندۀ  s2نیک به فرستندۀ متناظر خود یبنی  g 2پیوامی

 tبا ) P (tنشان داده میشود .این ووان انتقال درون محدودۀ حداکرر ووان

ارسال کند ،این پیام ارسالی در  g 2بهصورت حاصک ه وع پیوام  s1و

انتقال مجاز و حداقک ووان انتقال مجاز ) (Pmin < P(t) < Pmaxقورار

 s2دریافت مویشوود .اگور  g 2نتوانود پیوام گیرنودۀ متنواظر خوود را

دارد P(t+1) .هم ووان انتقالی است که ووسط کنترلکننودۀ فوازی بورای

بهدرستی وشخیص دهد و دریافت کند ،پاسخی به گیرندۀ خوود مبتنوی

لحا  t+1انتخاب شده است PI .نیک ووان وداخلی است که در گوذرگاه

بر ارسال دوبارۀ پیام ارسال خواهد کرد.

(گیرنده) متناظر حسگر در لحا  tاز دیگر حسگرهای متوداخک موهوود

در این شبکه ،بهرۀ کانال بین  iامین فرستنده و گیرنده (پیوند  iام)
 hiiو بهرۀ کانال بین  iامین فرستنده و  jامین گیرنوده  hijماسوت و از
طریق رابط ( 16[ )1و  ]17محاسبه میشود:
( )1

[ 16و  ]17محاسبه کرد.
( )3

1
S

d ijn

hij 

در این فرمول S ،بیانگر اثر محوشدگی سایهای است که در شبیهسازی
با اسوتفاده از یوک ووابع ووزیوع نرموال بوهصوورت یوک فراینود وصوادفی
شبیهسازی شده است n .نیک نشانگر ووان افت مسیر است که ع وماً بوین 2
وا  6در نار گرفته میشوود .ه چنوین  dبیوانگر فاصول بوین فرسوتندۀ  iو
گیرندۀ  jاست که با استفاده از رابط ( )2اندازهگیری میشود.
( )2

در مدل سیستم دریافت میشود .ووان این وداخک را میووان از رابط ()3

d  ( xi  x j ) 2  ( y i  y j ) 2

در این فرمول ( xi , y i ) ،مختصات گوره فرسوتنده و ) ( x j , y j

مختصات گره گیرنده است.

 .2.۹کنترلکنندۀ فازی
در این مقاله ،مسیر انتقال داده که در هر شبک حسوگر بویسویم بودنی

i j p j h ji

PI 

 SINRنسبت قدرت سیگنال دریافتی در گذرگاه متناظر (گیرنوده)
با حسگر هد

(فرستنده) به قدرت ووان وداخک بهعالوۀ نوویک اسوت

که با ووهه به وبریوف گفتوهشوده بورای ایون مفهووم مویوووان آن را
بهصورت رابط ( )4در مراهع [ 16و  ]17نیک وبریف کرد.
( )4

ph
SINRi  i ii
PI  

در رابط ( σ ،)4ووان نویکی است که در شبکه وهود دارد.
هر ورودی کنترلکنندۀ فازی با استفاده از  Mاصطالح زبانشوناختی
در کنترلکننده شناخته میشود که هر اصوطالح زبوانشوناختی در منطوق
فازی با استفاده از یک وابع عضویت 2مبرفی میشود .پس میووان گفت

1.Uplink
2. Member Function
2. Fuzzy Rules
2. Gaussian Member Function
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شکل ( :)2نمونهای از تداخل بهوجودآمده بین WBANهای مجاور
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از گره حسگر بهس ت گذرگاه انجام مویشوود .پوس مویوووان در ناور

ارائۀ یک الگوریتم فازی-ژنتیک برای کنترل توان در شبکههای حسگر بیسیم بدنی

04

و برای خروهی آن نیک  M_oوابع عضویت در نار گرفته میشود.

میآیند ،بهصورت شکک ( )4وبریف میشود.

برای آنکه بتوان قوانین فوازی 1و ووابوع عضوویت بهینوهای بورای
کنترلکنندۀ فازی ایجاد کرد ،از الگوریتم ینتیک استفاده میشود.

 .۹.۹الگوریتم ژنتیک

ب .ژنهای مربوط به وزن قوانین
حداکرر وبداد قوانینی که برای یک کنترلکنندۀ فازی میوووان در ناور
گرفت ،از رابط ( )6به دست میآید.

اهکای وشکیکدهندۀ الگوریتم ینتیک بوهکاررفتوه در ایون مقالوه بودین
شرح است:

( )6

Mr  (Nmpi)Ni  (Nmpo)No

در این رابطه Mr ،بیانگر حداکرر وبداد قوانین م کون بورای یوک

در مسئل بهینهسازی کنترلکنندۀ فازی دو دسته متغیر وهود دارد که ینتیک

 Niوبداد ورودیها و  Nmpoوبداد ووابع عضویت برای یک خروهی

باید بتواند آنها را بهینهسازی کند .یکی ووابع عضویت بورای ورودیهوا و

و  Noوبداد خروهیهاست.

خروهی و دوم پایگاه وزن قوانین کنترلکننده .پس با این وبریف مویوووان
ینهای وشکیکدهندۀ هر کروموزوم را به دو قس ت وقسیم کرد:

از آنجایی که کنتورلکننودۀ فوازی موهوود در ایون نوشوته از سوه
ورودی که هرکدام  m_iوابع عضویت دارند و یک خروهی کوه m_o

الف .ژنهای مربوط به توابع عضویت

وابع عضویت دارد وشکیک شده ،پس میووان نتیجه گرفت که حوداکرر

در این نوشته ،ووابع عضویتی که در کنترلکننده به کار میروند ،از

وبداد قوانین برای این کنترلکننده برابر است با . m _ i 3  m _ o

نول گوسی مطابق رابط ( )5در نار گرفته میشود.
( )5

اکنون با در نار گورفتن آنچوه گفتوه شود ،قسو ت دوم کرومووزم

 ( x  mij ) 2

 ij 2

e

ij ( x) 

در رابط (  ij (x) ،)5نشاندهندۀ وابع عضویت گاوسوی 2بورای
iامین ورودی و  jامین وابع عضویت آن است .ه ان گونه که در رابط

( )5میبینید ،این وابع دو پوارامتر اساسوی  mijو   ijدارد کوه اولوی

بیانگر مرکک وابع عضویت و دومی بیانگر دامنو ووابع عضوویت اسوت.
پس در واقع این دو پارامتر هستند که موقبیت و مکان ووابع عضوویت
را مشخص میکنند .قس ت اول هر کروموزم که با استفاده از ینهوای

مربو به وزن قوانین کنترلکننده بهصورت ن ایش دادهشده در شوکک
( )5وبریف میشود.
با ووهه به شکک ( )5میووان گفت  R(m _ i )123؛ یبنی:
اگوور ورودی اول مسوواوی بووا وووابع عضووویت  m_iو ورودی دوم
مساوی وابع عضویت  1و ورودی سوم مسواوی بوا ووابع عضوویت 2
باشوود ،آنگوواه خروهووی مسوواوی بووا وووابع عضووویت  3بووهانوودازۀ وزن
 R(m _ i )123میشود؛ به عبارت دیگر میووان گفت که هر قانون یوک
ضریب وزنی میخواهد که بهعنوان ین باید وبریف شود.

شکل ( :)۴ساختار ژنهای مربوط به توابع عضویت
1. Fuzzy Rules
2. Gaussian Member Function
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 .۸.۹.۹ساختار کروموزوم

کنترلکنندۀ فازی و  Nmpiوبداد ووابع عضویت بورای یوک ورودی و
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که برای هر ورودی کنترلکنندۀ فازی  M_iوابع عضویت مبرفی میشود

ووابع عضویت بهصوورت دنبالوهای از زو اعوداد حقیقوی بوه وهوود
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 .2.۹.۹عملگرهای ژنتیک

 .۹.۹.۹تابع هزینه

برای الگوریتم ینتیک دو نول ع لگر وهود دارد:

از آنجایی که هد

اصلی در استفاده از الگوریتم ینتیک ،بهدسوتآوردن

روشهای مختلفی برای هفتیابی وهود دارد که در این مقالوه از

مدل سیست ی که مبرفی شد در عین کاهش وووان مصورفی کوک شوبکه،

سه روش انتخابی وصوادفی ،روش انتخواب شورخ منگنوهدار 1و روش

گذردهی شبکه را نیک بهبود بخشد ،وابع هکینه مطابق با رابط ( )7وبریف

وورنومنت استفاده شده است.

میشود:

ب .عملگر تولید نسل
برای الگوریتم ینتیک دو نول ع لگر وولید نسک وهوود دارد :یوک
ع لگر آمیکش 2بهمناور ایجاد نسک هدید از کروموزمها؛ این ع ک بوا
ورکیب ینهای والد با یکدیگر سبی در ایجاد کروموزمهوایی دارد کوه
دارای ینهای مربت هر دو والد خود و حوذ

ینهوای بیهوودۀ آنهوا

باشند .دوم ع لگر ههش ینی؛ که بهصورت اوفاقی با ایجواد وغییراووی
اندک در یک سری از ینهای ببضی کروموزمها سبی در هلوگیری از
حبس شدن برنامه در پاسخ بهین محلی دارد.
ونها نکته ای که دربارۀ این ع لگرها باید ه واره مدنار قرار گیرد،
این است که در این پهوهش ،کروموزمها مقادیر پیوست حقیقی دارنود.
بنابراین برای ع لگر آمیکش ،از روش آمیکش دو نقطو متقواطع بورای
اعداد پیوست حقیقی استفاده میشود.
برای ع لگر ههش نیک باید دقت کرد که در اینجا دو دسته اعوداد
حقیقی وهود دارند :یکی اعداد حقیقی که پارامترهای ووابع عضوویت
را وبیین میکنند و میووانند در بازۀ حداقک و حداکرر مقدار ورودیها
متغیر باشند؛ دوم اعداد حقیقی بین صفر و یک که برای مشخص کردن
وزن قوانین موهود در کنترلکننده اسوتفاده مویشووند .بنوابراین بورای
مک کگیری برای ع لگر ههش باید از روش مک کگیری برای اعوداد
حقیقی پیوسته استفاده کرد.
مسئل مه ی که در ایجاد ووابع آمیکش و ههش باید بوه آن ووهوه
کرد ،این است که این ووابع بهگونهای وبیین شوند که ه واره احت وال
ایجاد و ام گونه از ینها وهود داشته باشود .بوه عبوارت دیگور ،بایود
ع لگرهای ایجاد نسک شنان هامع باشند که ه واره احت ال اینکه هور
ینی در کروموزمها ایجاد و ارزیابی شود ،وهود داشته باشد.
1. RouletteWheelSelection
2. Crossover

pc
pdr

( )7
در این رابطه pc ،در واقع بیوانگر مصور

FIS cos t 

وووان کوک شوبکههوای

حسگر بیسیم بدنی اسوت کوه در مودل سیسوتم بوا یکودیگر ووداخک
داشتهاند و  pdr3نیک بیانگر نسبت وبداد شبکههایی است که ووانستهاند
با موفقیت (  16[ ) SINR i  و  ]17پیوام خوود را از گوره حسوگر
(فرستنده) به گذرگاه (گیرنده) انتقال دهند ،به کک شوبکههوای حسوگر
بی سیم بدنیهای موهود .بوه عبوارت دیگور ،زموانی کوه سنسوورهای
فرستنده داخک شندین  WBANمجاور ،بهطور ه کمان خواهان انتقال
داده به گیرندههای متناظر خود هستند ،بورای آنکوه بتواننود در رقابوت
ارسال موفق پیامهای خود پیروز گردند ،ووان انتقال دادههوای خوود را
افکایش مویدهنود .بوا وهوود ایون ،افوکایش وووان انتقوال وبودادی از
گیرندههای موهود در WBANهای مجاور موفق به دریافوت درسوت
پیام خود بوده و عدهای هم منتار ارسال دوبارۀ پیام از سوی فرسوتندۀ
خود میشوند .به مج ول ووانهای مصرفی که فرستندههای ه کمان در
WBANهای مجاور برای شرکت در این رقابت مصر

میکنند  pcو

به نسبت وبداد WBANهایی که گیرندههای موهود در آنها موفق به
دریافت صحی پیام از فرستندۀ متناظر خود شودهانود ،بوه کوک وبوداد
میگویند.
WBANهای مجاور شرکتکننده در این رقابت  pdr
 FIScostنیک وابع هکین هر کروموزوم در الگوریتم ینتیک است که
برای محاسب آن کنترلکنندۀ فازی ،بر طبق هریک از کروموزومها وناویم
میشود و آن کنترلکنندۀ فازی درون حسگرهای موهود در شوبکههوای
حاضر در مدل سیستم قرار داده میشود .نتایجی که بر اثور کنتورل وووان
انتقال با این کنترلکنندۀ فازی ووسوط حسوگرهوای درون مودل سیسوتم
حاصک میگردد ،با استفاده از رابط ( )7اندازهگیری میشود.
3.Packet Delivery Ratio
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الف .عملگر جفتیابی

ونای ات پارامترها و پایگاه دادۀ کنترلکنندۀ فازیای است کوه بتوانود در
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شکل ( :)5ساختار ژنهای مربوط به وزن قوانین کنترلکننده

ارائۀ یک الگوریتم فازی-ژنتیک برای کنترل توان در شبکههای حسگر بیسیم بدنی

07

شکک ( )6روند ن ای کلی مراحک الگوریتم ینتیک فازی را نشان میدهد.

یک گره حسگر (فرستنده) و یک گذرگاه (گیرنده) وشوکیک شوده اسوت و

برای آنکوه در طوی مراحوک الگووریتم ینتیوک بتووان بورای ووکووک

ه گی در محیطی به ابباد  1۱×1۱مترمربع پراکنوده شودهانود .شوبکههوای

کروموزوم های موهود در ه بیت مقدار وابع هکینه را محاسوبه کورد،

حسگر بیسیم بدنی در محیط بهصورت وصادفی ووزیع شدهاند .از آنجایی

الزم است که برای هر کروموزوم کنترلکنندۀ فوازی مطوابق آن وناویم

که ع وماً حسگرها در شبکههای ناحی بدن یا بر روی بودن یوا درون بودن

شود .سپس ع لکرد آن کنترلکننده ارزیابی شده و مقدار وابع هکین آن

قرار دارند و گره گذرگاه ع وماً در نکدیکی بدن شخص قرار دارد وا بتوانود

به دست میآید.

سریع عالئم حیاوی را از گوره حسوگر دریافوت کورده و بورای مرکوک داده
حاالت متغیر در مودل سیسوتم واقبوی ،هریوک از

ارسال کند .پس میووان فرض کرد که این گره گذرگاه در فاصل ک تور یوا

کنترلکنندههای وشکیکشده از کروموزومهای موهود در ه بیت مورد

برابر یکمتری از بدن شخص وحتنار قرار دارد .بنابراین در شوبیهسوازی

ارزیابی قرار میگیرد و در نهایت کنترلکنندۀ بهینهای که در ایون مودل

نیک برای هر شبک حسگر بیسیم بدنی فاصول گوره حسوگر ووا گوذرگاه

سیستم آموزشی به دست مویآیود ،بورای مودل سیسوتم واقبوی موورد

ک تر یا مساوی یک متر قرار داده میشود .در هدول ( )1بهطوور مختصور،

استفاده قرار داده میشود .ع لکرد روش پیشنهادی با روش کنترل ووان

شرایط حاکم بر مدل سیستم بیان شده است.

آموزشی و با حذ

ووزیعشده در مدل  SINRبه نام روش حریصانه ،مقایسه خواهد شد.

با ووهه به هدول ( )1ووان نویک محیط از رابط ( )۸محاسبه میشود.
( )۸

 .۴شبیهسازی
در این بخش ،پارامترهایی که در شبیهسازی به کار رفتهاند ،بوهاه وال
مبرفوی مویشووند .در ایون مقالوه بورای شوبیهسوازیهوا از نورمافوکار
 MATLABاستفاده شده است.

 .۸.۴شرایط حاکم بر مدل سیستم
در این شبیهسازیها ه ان گونه که در بخش دوم بیان شود ،مودل سیسوتم

  B  N0
جدول ( :)۸شرایط حاکم بر مدل سیستم در شبیهسازی
ووضیحات

پارامتر

مقدار

ابباد محیط شبیهسازی

L×L

 1۱×1۱مترمربع

آستان قدرت سیگنال به نویک در گیرنده



5

ووان افت مسیر ()1

n

4

پهنای باند

B

12kHZ

قدرت نویک

N0

-4۱dbm/HZ

بله
بله
خیر

خیر

شکل ( :)۳روند نمای کلی الگوریتم ژنتیک فازی
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در این پهوهش ،ابتدا در یک محیط و مدل سیستم شبیهسازیشدۀ

مراقبتهای پکشکی که در مکانی در فاصل بسیار دور از شخص قرار دارد
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 .۴.۹.۹فرایند کلی یادگیری کنترلکنندۀ فازی-ژنتیک

متشکک از شندین شبک حسگر بیسیم بدنی است که هر شوبکه فقوط از

 00نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

 .2.۴شرایط حاکم بر کنترلکنندۀ فازی-ژنتیک در شبیهسازی
بهوفکیک شرح داده میشود.

بدنی؛ این پارامتر نشاندهندۀ آن است که روش پیشنهادی وا شقدر ووانسته
است در کاهش مصر ووان و ذخیره انریی حسگرها مؤثر واقع شود.
ب .پارامتر PDR؛ مناور از  PDRنسبت وحویک صحی بستههوا

از اصلیورین شاخصههایی که باید برای کنترلکننودۀ فوازی مشوخص

این پارامتر برای مشخص کردن وبداد پیامهایی است که ووانستهاند بوا

شود ،میکان حداکرر و حداقک مقوادیری اسوت کوه بورای ورودیهوای

موفقیت از فرستندهها ارسال و در گیرندههای متنواظر دریافوت شووند.

کنترلکننده در نار گرفته میشود .به عبارت دیگر ،اگر به کنترلکننودۀ

برای آنکه یک پیام با موفقیت بتواند از فرستنده به گیرنده برسد ،بایود

ورودی خار از بازه ،مقادیری که برای ورودیهای آن در نار گرفتوه

رابط (  ) SINRi  برقرار گردد.

شده است اع ال شود ،این کنترلکننده قادر به اخذ وصو ی ی درسوت
برای مقدار خروهی نخواهد بود .به ه وین سوبب ،حودود ورودیهوا
برای کنترلکننده مطابق با هدول ( )2ونایم میشود.

ج .پارامتر کارایی۸؛ مناور از کارایی نسبت  PDRبه ووان مصورفی
است.
هریک از ن ودارهای شککهای ( )۹-7با میانگینگیوری از پوارامتر

جدول ( :)2حدود ورودیها برای تنظیم کنترلکنندۀ فازی

مربو به آن ن ودار میان  5۱ووپولویی مختلف در مدل سیستم حاصک

ووضیحات

پارامتر

مقدار

شده که به یک مقایس هامع میوان دو روش بیوانشوده منوتج گردیوده

حداقک ووان انتقال

Pmin

0 mW

است .ه چنین وأثیر افکایش وبداد شبکههوای حسوگر بویسویم بودنی

حداکرر ووان انتقال

Pmax

60 mW

متداخک بر ع لکرد الگوریتم پیشنهادی مشخص شده است.

حداکرر ووان وداخک

PI max

300 mW

حداقک ووان وداخک

PI min

0 mW

حداکرر SINR

SINRmax

30 mW

حداقک SINR

SINRmin

0 mW

ه ان گونه که در شکک ( )7مشخص است ،هرشه وبداد شبکههوای
متداخک افکایش پیدا میکند ،میکان مصر

ووان در روش حریصوانه نیوک

بیشتر میشود؛ اما در روش کنترلکنندۀ فازی با وهود اندک افکایش ووان
مصرفی باز ه چنان به نسبت روش حریصانه میکان مصر ووان ووانسته

 .2.2.۴شرایط حاکم بر الگوریتم ژنتیک

است ثابت ب اند .این نکته نشان میدهد که روش پیشونهادی از قابلیوت

در این الگوریتم ،از  7وابع عضویت برای هر ورودی و خروهی اسوتفاده

گسترش مناسبی برخوردار است .با ووهه به شکک ( )7میووان گفت کوه

شده است ( .)M_o = M_i=7با ووهه بوه آنچوه در بخوش  1.3.3بیوان

روش پیشنهادی حداقک 34درصد و حداکرر وا مقدار 56درصود ووانسوته

شد ،میووان گفت کروموزومهای قس ت اول مربو بوه ینهوای ووابوع

است ووان مصرفی را نسبت به روش حریصانه کاهش دهد.

عضویت متشکک از  21=7×3زو اعداد مربوو بوه رابطو گوسوی ()5
برای ووابع عضویت ورودیها و  7زو اعداد مربو بوه رابطو گوسوی
برای وابع عضویت خروهی و درمج ول  2۸=7+21زو اعوداد مربوو
به رابط گوسی برای ینهای ووابع عضویت است؛ به عبوارت دیگور ،از
 56=2۸×2ینهای ووابع عضویت وشوکیک شوده اسوت .کرومووزمهوای
قس ت دوم مربو به وزن قوانین فازی نیک با ووهه به رابطو ( )6دارای
 7 3  7  2401ین مربو به وزن قوانین فازی است.

 .5نتایج شبیهسازی
پیش از آنکه به ارزیابی دو روش بیانشده در این نوشته پرداخته شود،
الزم است نخسوت پارامترهوایی کوه بوا آنهوا ایون دو روش مقایسوه
میشوند ،مبرفی گردند .بهمناور انجام مقایسه بین دو روش بیانشوده

شکل ( :)۷نمودار تأثیر افزای

تعداد  WBANبر عملکرد دو روش

پیشنهادی بر اساس پارامتر مصرف توان

در این پهوهش ،از سه پارامتر زیر استفاده شده است.
1. Performance
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 .۸.2.۴شرایط حاکم بر کنترلکنندۀ فازی

به کک بستههای ارسالی در واحد زمان در کک سیستم اسوت .در واقوع

] [ DOI: 10.22052/9.1.36

در این بخش ،شرایط اختصاصی کنترلکنندۀ فازی و الگووریتم ینتیوک

الف .پارامتر مجموع مصرف توان توسط شبکههای حسگر بیسـیم

ارائۀ یک الگوریتم فازی-ژنتیک برای کنترل توان در شبکههای حسگر بیسیم بدنی
برای آنکه مشخص شود بهبود مصر

وووان در روش پیشونهادی

بستهها نبوده اسوت ،از پوارامتر کوارایی بورای مقایسوه

] [ DOI: 10.22052/9.1.36

در ازای حذ

04

استفاده میشود .با ووهه به ن ودار شکک ( )۸بهوضوح مشخص اسوت
که کارایی روش پیشنهادی برای هر وبداد شوبکه مطلووبوور از روش
حریصانه است .زمانی که وبداد شبکههای متداخک افکایش پیدا میکند،
از آنجایی که میکان مصر

ووان بیشتر میشود ،مقدار کوارایی سیسوتم

کاهش مییابد که این امر برای هر دو روش مشهود است .اموا در هور
صورت در اینجا نیک روش پیشنهادی ووانسته است که کوارایی سیسوتم
حریصانه افکایش دهد.
شکل ( :)۳نمودار تأثیر افزای

تعداد  WBANبر عملکرد دو روش

پیشنهادی بر اساس پارامتر مقدار گذردهی

 .۳جمعبندی
در این مقاله ،یک کنترلکنندۀ فازی-ینتیک بهمناور کنترل ووان انتقوال
در شبکههای حسگر بیسویم بودنی مبرفوی شوده اسوت .بورای آنکوه
کنترلکنندۀ فازی بتواند ووسط الگوریتم ینتیک آموزش شوود ،در یوک
مدل از سیستم بهعنوان مدل آموزشی مورد آموزش و سوپس در مودل
واقبی ،ارزیابی شد.
وابع هکینه برای الگوریتم ینتیک نسبت ووان مصرفی به گوذردهی
شکل ( :)۱نمودار تأثیر افزای

تعداد  WBANبر عملکرد دو روش

پیشنهادی بر اساس پارامتر کارایی

اگر فقط مبیار رساندن بستهها به مقصد مدنار قرار گیرد ،ه ان طور
که در شکک ( )۹مشوهود اسوت ،روش پیشونهادی ووانسوته  PDRرا در
بسیاری از مواقع نسبت به روش حریصانه افوکایش دهود اموا در مبودود
مواردی هم  PDRدر روش پیشونهادی ک تور از روش حریصوانه شوده
است؛ در وبریف وابع هکینه در الگوریتم ینتیک از نسبت وووان مصورفی
به  PDRیبنی مبکوس کارایی اسوتفاده شوده اسوت .بنوابراین الگووریتم
ینتیک بهعنوان بخش مه ی از روش پیشنهادی در ایون مقالوه بوه دنبوال
پاسخهایی بوده است که بتواند کارایی کلی سیستم را بهبوود بخشود؛ کوه
گاهی این کارایی با کاهش اندک  PDRدر مقابک کاهش شندین برابوری

سیستم وبریف شد؛ یبنی الگوریتم ینتیک بهدنبوال پاسوخی اسوت کوه
بتواند کنترل کنندۀ فازی را بهگونهای ونایم کند که ایون نسوبت را کوه
مبکوس کارایی میووان نامید ،به حداقک برساند .از ه ین رو مشواهده
شد که کنترلکنندۀ فازی زمانی ارزیابیشوده در مودل سیسوتم واقبوی،
میوواند کارایی را نسبت به روش حریصانه بهخوبی افوکایش دهود .از
آنجایی که کارایی ،نسبت گذرهی به ووان مصرفی اسوت پوس طبیبتواً
ووان مصرفی کاهش پیدا کورده و گوذردهی در سیسوتم افوکایش پیودا
میکند که این امر در ن ودارهای حاصک از شوبیهسوازیهوا بوهخووبی
مشاهده میشود.

فهرست عالئم
SINR

مصر ووان شبکه ه راه بوده است.
H
S
d

نسبت ووان سویگنال ارسوالی بوه وووان سویگنال ووداخک
بهعالوۀ اختالل

1

بهرۀ کانال
اثر محوشدگی سایهای
فاصل بین حسگر فرستنده و گذرگاه گیرنده ()m

1.Noise
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را حووداقک وووا 7۱درصوود و حووداکرر وووا 2۱۱درصوود نسووبت بووه روش
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 مقدار وابع هکینه برای هر کروموزمFIScost

)mW( ووان ارسال داده

P

عالئم یونانی

)mW( ووان وداخک دریافتی در گیرنده

PI

)mW( ووان نویک محیط
حداقک آستان مورد نیاز برای برای دریافت صحی بسوته

σ

وبداد ووابع عضویت ورودی در کنترلکنندۀ فازی

M_i

β

وبداد ووان عضویت خروهی در کنترلکنندۀ فازی

M_o

از فرستنده
باالنویسها
ووان افت مسیر

N
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Mr

وبداد ورودیها

Ni

وبداد خروهیها

No

ووان کک سیستم

زیرنویسها
اندیس فرستندهها و گیرندهها

حداکرر وبداد قوانین برای یک کنترلکنندۀ فازی

i,j

مصر

وبداد ووابع عضویت برای یک خروهی
نسبت وحویک صحی بستههای ارسالی به کک بسته هوای
ارسالی در سیستم

Pc
Nmpt
PDR
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