محمد حسین یغمایی مقدم
جواد ملک شاهکوهی
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مقدمه
 دس ؿثىِ ّای حؼگش ،حؼگش ّای صیادی دس هحیظ پشاوٌذُ هی ؿًَذ ٍ ضرزي بترٍب
ومًوٍبتزداریبٍ اوذاسٌبگیزیبومًوٍبَایبمحیطیبهیی وٌٌیذ ٍ سرس بوارا ربراب
پزداسش هی وٌٌذ دس كَست ًیاص آًْا سا تزایبگزٌباصلیبارسالبهی وٌٌذ.
 ایي ؿثىِ ّا تلَست خَدواس تذٍى دخالت اًؼاى واسّای خَد سا اًجام هی دٌّذ.
 دس ایي ؿثىِ ّا تشخی اص هؼائل هاًٌذ سطحبواحیٍبپًضرصبٍ اورزصیبمررز یباص
هؼائل هْوی هحؼَب هی ؿًَذ وِ دس ایي صهیٌِ ّیا ححمیمیات صییادی اًجیام ؿیذُ
اػت.
 ؿثىِ ّای حؼگش حؼذادی اص هؼائل تْیٌِ ػاصی ٍهفَْهی جذیذ سا هغشح هی وٌٌیذ.
تؼضی اص هؼائل هثل مکانب اتیبحسگزَا ،اساقزاربٍ پیگیزیبآوُابهؼائل اػاػیی
ّؼتٌذ چشا وِ تؼیاسی اص واستشدّا تشای اعالػات الصم تِ آًْا احىا داسًذ.
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خصوصیات شبکه های حسگر بی سیم
 ؿثىِ حؼگش هی حَاًذ تعذادبس ادیبگزٌبحسگزبتاؿٌذبکٍبدربمحیطبپخصبهیبؿًَذ.
 گشّْای حؼگش تخاطزبمطکالتبکٍبوحًٌبپخصبکزدنبآًْا ٍجَد داسد ممکهبتاعثبچگالبضرذنبهحییظ
ؿًَذ (پخؾ ؿذى ًاهٌاػة حؼگش ّا دس هحیظ).
 چَى هوىي اػت دس ؿثىِ حؼگش اص حسگزَایبماحزکباػتفادُ وٌیین واحیٍبایبکٍبتًسطبآوُابپًضرصب
دادٌبمیبضًدبمیبتًاوذبتغییزبکىذ ٍ ّوچٌیي َمثىذیبضثکٍبَابویشبتحتبتاثیزبقزاربمیبگیزد.
 اسػال اعالػات دس ایي ؿثىِ ّا تلَست پخـی ) (Broadcastاػت.

 گشّْای حؼگش داسای محذيد تبَایباوزصیبمرز ی ،ظز یتبمحاسثات ،پزداسش ٍ حا ظٍ ّؼتٌذ.
 گشّْای حؼگش تذلیلبسزر ش ٍ تعذادبس ادبحسگزَایبمًجًدبدس ؿثىِ دارایبضىاسٍبویساىذ.

 ؿثىِ ّای حؼگش داسای واستشدّای هختلف ًظاهیَّ ،اؿٌاػی ،وـاٍسصی ،صهیي ؿٌاػیی ٍ هغالؼیِ آلیَدگی
َّا داسد .ایي ؿثىِ ّا لاتلیت احلال تِ ایٌتشًت ٍ وٌتشل اص ساُ دٍس سا ًیض داسًذ.
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فبکتورهب و پبرامترهبی موثر در شبکه هبی حسگر
 دس عشاحی یه ؿثىِ حؼگش حَجِ تِ چٌذ پاساهتش حاثیشگزاس هی تاؿذ:











ححول پزیشی خغا
همیاع پزیشی
ّضیٌِ حَلیذ
هحیظ واسی
حَپَلَطی ؿثىِ حؼگش
هحذٍدیت ّای ػخت افضاسی
هحیظ اًتمال
پَؿؾ ٍ حغییشات آى
هلشف اًشطی
حشوت حؼگش ّا

 ایي فاوتَسّا حَػظ هحمماى صیادی هَسد تشسػی ٍ ححمیك لشاس گشفتِ اًذ.
 الثتِ ایي فاوتَسّا تا یىذیگش تشخی حٌالضات ٍ حضادّایی ًیض داسًذ ٍ حاهیي حوام هَاسد آًْا هوىیي اػیت
اهىاى پزیش ًثاؿذ .ایي اکاًرَابتخاطزبا ىکٍبتعىًانبخطبمطیبطزاحیبالگرًر ا بَرابيبپزيتکرلب
َایبضثکٍبحسگزبمیبتاضىذبمُ بمیبتاضىذ.
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فبکتورهب و پبرامترهبی موثر در شبکه هبی حسگر
 تحملبپذ زیبخطا
 تؼضی اص گشّْای حؼگش هوىي اػت تؼلت هؼیائل هختلیف
هثل فمذاى تشق هلشفی اص واس تیفتذ.
ً ثایذ اص واس افتادى یه حؼگش تاػث اص واس افتادى ول ؿثىِ
ؿَد ٍ سٍی واسوشد آًْا حاثیش تگزاسد.
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فبکتورهب و پبرامترهبی موثر در شبکه هبی حسگر
 مقا

بپذ زی

 حغییشات ؿثىِ:




اًذاصُ ًاحیِ پَؿؾ
حؼذاد حؼگشّا
هحل اػتمشاس گشّا

ّ ش الگَسیتن ٍ یا ساُ حلی تشای تشای ؿثىِ ّای حؼگش اسائِ هی ؿَد ،ایي ساُ حل
ّا تایذ تشای صهاًی وِ ؿثىِ حغییش هی وٌذ ًیض واسا تاؿٌذ ٍ ًتایجی وِ حَلیذ هی
وٌٌذ تشای حالت جذیذ دسػت تاؿذ.
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فبکتورهب و پبرامترهبی موثر در شبکه هبی حسگر
 محذيد تبَایبسختبا شاری
 یه گشُ حؼگش اص چْاس لؼوت اكلی حـىیل ؿذُ اػت:





یه ٍاحذ حؼگش
یه ٍاحذ پشداصؽ
ٍاحذ هثذل
ٍاحذ حغزیِ تشق

 ایي چْاس لؼوت تشای ّوِ تلَست پیؾ فشم هی تاؿذ وِ هوىي اػت تؼیتِ تیِ
واستشد لؼوت ّای دیگشی ًیض اضافِ ؿًَذ.
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توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب
 تِ عَس ولی َذف ؿثىِ ّای حؼگش تی ػین وُا تبکًچکبساسی ،دربدسازسب
تًدن ،دقت ،اطمیىان ٍبصز ٍ جً ی دس اًشطی اػت.
 ایي هؼتلضم یه صیشػاخت ؿثىِ ای تا گشّْای فیضیىی وَچه ٍ هلشف ون اًیشطی
ٍ ّضیٌِ ووتش اػت وِ تشلشاسی اسحثاط ّا سا تا هٌغمِ هجاٍس ّش گشُ هحذٍد هی وٌذ.
 چٌذیي هذل اص سفتاس حؼگش ٍجَد داسد وِ ّش وذام دسجیات هختلفیی اص پیچییذگی
داسًذ .تا ایي حال ،اغلةبمذلبَاب کبخریرٍبمطازکبداروذبوِ قاتلیتبحسیب
مساقیمابياتساٍبتٍبمسا تباػت.
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توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب  -ادامه
 سٍبوً بتًپًلًصیبکالسیکبتشای ؿثىِ ّای حؼگش ٍجَد داسد:
 وقطٍبتٍبوقطٍبp2p
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ایي ًَع حَپَلَطی تخاطزبا ىکٍب قطب کبوقطٍبارتثرا بيجرًدبداردبتسریاربقاترلباتکرابيب
اطمیىانبَساىذ.
دس ایي ؿثىِ ّا ّش ػٌؼَس تا یه جفت ػین تِ جفت خَد ٍكل ؿذُ اػت
َش ىٍبَایبآنبتاالستب
مذ ز تبپیکزتىذیبآنبویشبمطکلباػت
هحاػثات حَػظ هیضتاى اًجام هی گیشد.

توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب  -ادامه
 سٍبوً بتًپًلًصیبکالسیکبتشای ؿثىِ ّای حؼگش ٍجَد داسد:
Multidrop 
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دس ایي ًَع حَپَلَطی َزبگزٌبحسگزباطالعاتبخًدبرابريیب کبرساوٍبمطازکبقرزاربمریب
دَذ.
ایي سٍؽ ًیاصهٌذ پشٍحىل ّای دلیمی تشای ػخت افضاس ٍ ًشم افضاس هی تاؿذ.
ؿثىِ ّای )frequency-modulated (FMػیگٌال ّایی سٍی ػیین هیی فشػیتٌذ ویِ
حؼگشّا هی حَاًٌذ سٍی واًال ّای جذاگاًِ دسیافت وٌٌذ ایي هؼواسی حشویثی اص هؼواسی p2p
 , multidropهی تاؿذ.

توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب  -ادامه
 سٍبوً بتًپًلًصیبکالسیکبتشای ؿثىِ ّای حؼگش ٍجَد داسد:
Web 
دس تًپًلًصیبيتیبَمٍبگزَُابمیبتًاوىذبتٍب کذ گزبمارلبتاضىذبٍ اسحثاعات ییه
هجوَػِ تضسگی اص حؼگشّا هی حَاًذ پیچیذٌ تاؿذ ٍ ّوِ تایذ تِ ّوذیگش ٍكل تاؿٌذ
 الثتِ تشخی اص اسحثاعات هی حَاًیذ تیا اػیتفادُ اص حىیشاس وٌٌیذُ ّیا ٍ سٍحشّیا ٍ ػیاخت
اسحثاعات هجاصی حزف ؿَد The World Wide Web ٍ .هثال خَب هی تاؿذ.

 تًپًلًصیبيقایبخًبباستبکٍبوقطٍبمحذيدبتاضذبيبترابتًجرٍبترٍبسراخاارب
تزوامٍبَایبکارتزدیبتاضذ
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توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب  -ادامه
 مزاحلبطزاحیب کبتًپًلًصیبمىاسةبتزایبضثکٍبحسگز
 ب اسبپیصبطزاحیبيبطزاحی
گشّْای حؼگش هوىي ّؼت تلَست دػتِ ای یا یىی یىی پشاوٌذُ ؿًَذ.
ًَدّا هوىي اػت حَػظ ػَاهل صیش پشاوٌذُ ؿًَذ:
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اًذاختي اص َّاپیوا
اًذاختي حَػظ ساوت ٍ ؿلیه حَج
حَػظ اًؼاى یا ستات تلَست یىی یىی جاػاصی ؿَد ٍ....

توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب  -ادامه
 مزاحلبطزاحیب کبتًپًلًصیبمىاسةبتزایبضثکٍبحسگز
 اسبتًسعٍ
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ّضیٌِ ًلة ٍ ساُ اًذاصی تایذ واّؾ یاتذ
حزف هشاحل پیؾ عشاحی ٍ پیؾ ػاصهاًذّی
افضایؾ اًؼغاف پزیشی ػاصهاًذّی
افضایؾ خَد ػاصهاًذّی ٍ ححول پزیشی خغا

توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب  -ادامه
 مزاحلبطزاحیب کبتًپًلًصیبمىاسةبتزایبضثکٍبحسگز
 بب اسبتعذباسبتًسعٍ:
تؼذ اص حَػؼِ ٍ پشاوٌذگی گشُ ّا ،حَپَلَطی تخاعش حغیییشات گیشُ ّیای حؼیگش دچیاس
حغییشاحی هی ؿَد.
 ماوىذبتغییزاتب:
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حغییش هَلؼیت لشاس گشفتي حؼگش
دػتشع پزیشی وِ هوىي اػت ححت حاثیش ًَیض ،اختالل ٍ حشوت هَاًغ لشاس گیشد.
حغییش اًشطی هَجَد حؼگش
دسػت اًجام ًذادى ٍظایف حَػظ حؼگش ّا

توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب  -ادامه
 مزاحلبطزاحیب کبتًپًلًصیبمىاسةبتزایبضثکٍبحسگز
 اسبتًسعٍبمجذدبيبپزاکىذٌبضذنبمجذدبيباضا ٍبکزدنبگزَُا
اضافِ وشدى گشّْا هی حَاًذ هٌجش تِ حَػؼِ هجذد ٍ جایگضًی گشّْایی وِ تذ واس هی
وٌٌذ تـَد ّویي هَضَع تاػث حغییش دس حَپَلَطی ؿثىِ هی ؿَد.
ّ وچٌیي تا اضافِ وشدى گشّْای جذیذ ؿثىِ ًیاص تِ ػاصهاًذّی هجذد داسد
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توپولوژی شبکه و مدل حسگرهب  -ادامه
 گشّْای حؼگش هوىي اػت تلَست ا ساابپزاکىذٌبضًوذ



دربا هبصًرتبتًپًلًصیبضثکٍبمىظ باستب
باوزصیبمرز یبرابتزایبسمانبَایبمخالفبتًس عبمیبکىذ.

 گشّْای حؼگش هوىي اػت تلَست ماحزکبپزاکىذٌبضًوذب
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تابجاتجا یبيبحزکتبآوُابتًپًلًصیبتغییزبمیبکىذب
بَچىیهبواحیٍبایبکٍبتًسطبحسگزبپًضصبدادٌبمیبضًدبویشبتغییزبمیبکىذ.
تْشحال حَپَلَطی ؿثىِ حؼگش تؼذ اص پشاوٌذُ ؿذى گشّْا دس هؼشم حغییش داسد.

شعبع حسگری
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شعبع ارتببطی

18

نمودار ورونی
 تشای تشسػی ٍ ححلییل هؼیهلِ پَؿیؾ
هی تایؼت یه ًوَداس ٍ گشافی اص ؿثىِ
تذػت آٍسین ٍ تشاػاع آًْا هحاػیثات
سا اًجام دّین.
 ایي لؼوت دٍ حا ًوَداسی ویِ اػیتفادُ
هی ؿَد هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت.
ً وَداس ٍسًٍیی لؼیوت تٌیذی اص هحیل
ّایی اػت وِ ًؼثت تِ ػایش هحل ّیا
تِ حؼگش ًضدیه حش هی تاؿیٌذ ٍ تیشای
هحاػثِ پَؿیؾ حؼیگش اػیتفادُ هیی
ؿَد.
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ناحیه و سطح پوشش در شبکه های حسگر بی سیم
 یىی اص هؼائل اػاػی وِ دس ؿثىِ ّای حؼگش هغشح هی ؿَد پَؿؾ اػت.
 تِ ٍاػغِ اًَاع صیاد حؼگشّا ٍواستشدّا ،پَؿؾ حفاػیش هختلفی داسد ،تیِ عیَس
ولی پًضص سا هی حیَاى معیاریباسبکیفیتبسزي ب کبضرثکٍبحسرگزب
حلمی وشد.
 هثال دس ؿثىِ ّای حؼگش تی ػین تشای ؿٌاػایی آحؾ ػیَصی ،فیشد هیی حَاًیذ
تپشػذ وِ ؿثىِ حا چِ حذ هی حَاًذ هشالة یه ًاحیِ خاف تاؿذ ٍ ؿاًغ ایٌىیِ
ؿشٍع آحؾ ػَصی دس یه هىاى خاف عی یه صهاى هؼیي ؿٌاػایی ؿَد چمیذس
اػت
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مشکالت پوشش در شبکه های حسگر
 هؼالِ پَؿؾ یىی اص هؼیاسّای هْن تشای اًذاصُ گیشی ویفیت ػولىیشد ؿیثىِ
حؼگش تی ػین اػت.
 پَؿؾ سیـِ دس ایي ػَال داسد وِ:
 چگًَِ حؼگشّا فضای فیضیىی اعشاف خَد سا تخَتی هـاّذُ هی وٌٌذ؟
تٌاتشایي هحل حؼگشّا فاوتَس ولیذی دس هؼالِ پَؿؾ اػت.
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ناحیه و سطح پوشش در شبکه های حسگر بی سیم -
ادامه

 هَضَع ًاحیِ پَؿؾ ؿثىِ حؼگش تیـتش سٍی هَلؼیت لشاس گشفتي حؼیگش ّیا
دس ًاحیِ تشای دػتیاتی تِ هاًیتَسیٌگ وافی حاویذ داسد
 تِ ّویي دلیل تعذادیبريیبمکانب اتیبتُیىٍب عالیتبهیی وٌٌیذ ٍ تشخیی
ویشبريیبپیذابکزدنبحذاقلبتعذادبگزٌبَایبحسرگزبمرًردبویراسبترزایب
ماویاًر ىگبهٌاػة فؼالیت هی وٌٌذ.
 طاًگ ٍ َّ سٍی راتطٍبتیهبپًضصبحسیبيبارتثاطاتبضثکٍبحسگزبححمیك
وشدًذ ٍ اثثات وشدًذ وِ اگش هحذٍدُ اسحثاط گشّْا حذالل تیِ اًیذاصُ دٍ تشاتیش
هحذٍدُ حؼی تاؿذ آًگاُ ول ًاحیِ پَؿؾ دادُ ؿذُ ٍ اسحثاعات تییي ؿیثىِ
ای هؼتحىن اػت.

22

موضوعبت مطبلعبتی در مورد مسئله پوشش شبکه هبی حسگر
 هَلؼیت یاتی تْیٌِ تشای گشُ ّای ؿیثىِ ّیای حؼیگش تیشای ایٌىیِ حیذاوثش هییضاى
پَؿؾ سا داؿتِ تاؿٌذ.
 پیذا وشدى حذالل حؼذاد حؼگشّای هَسد ًیاص تشای پَؿؾ واهل ًاحیِ هَسد ًظش.
 ساتغِ تیي ًاحیِ پَؿـی ٍ اسحثاعات تیي گشُ ّای ؿثىِ حؼگش تی ػین.

 دسجِ ًاحیِ پَؿـی ( ّ k-coverageش ًمغِ حذالل حَػظ  Kحیا حؼیگش پَؿیؾ
دادُ ؿذُ اًذ).
 فضاّای َّؿوٌذ ،هحاػثات واسا دس ؿثىِ ّای َّؿوٌذ ،پَؿیؾ ؿیثىِ دس هحییظ
ّای ًاؿٌاختِ ٍ هتغییش ،پَؿؾ ساداسی ٍ صیشدسیایی
23

نمونه مسبئلی که برای پوشش می توان بیبن کرد
 مطاَذٌبکىىذگانبگالزیبَىزی
حؼییي حؼذاد حؼگشّای الصم تشای پَؿؾ یه گالشی ٌّشی تِ گًَِ ای وِ ّش
ًمغِ حَػظ حذالل یه حؼگش هـاّذُ ؿَد.
 ورةبآواهبَایبارتثاطی
حؼییي حؼذاد ٍ هحل ًلة آًتي ّای صهیٌی فشػتٌذُ ّا ٍ گیشًیذُ ّیای سادییَ
حلَیضیًَی تشای پَؿؾ حذاوثشی.
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انواع ناحیه های پوششی برحسب موضوع مورد پوشش
 تشحؼة هَضَػی وِ تایذ پَؿؾ دادُ ؿَد ،ػِ ًَع پَؿیؾ سا هیی حیَاى ؿٌاػیایی
وشد.
 پًضصبواحیٍ:بپَؿؾ ًاحیِ تِ هؼالِ چگًَگی پَؿؾ واهل هیذاى حؼگش (هجوَػِ ای
اص حوام ًماط فضای دسٍى هیذاى حؼگش) هی پشداصد.
 پًضصبَذف:بچگًَگی پَؿؾ هجوَػِ ای اص ّذف ّای هجضا تا هىاى ّای هـیخق سا
تشسػی هی وٌذ.
 پًضصبماوع:بپیذا وشدى یه هؼیش ًفَر دس هیذاى حؼگش تا چٌذ ٍیظگی هغلَب اػت.

ّ ش ػِ ًَع پَؿؾ تشای هَفمیت واس یه  WSNهْن ّؼتٌذ ٍححمیمات گؼتشدُ ای
دس هَسد آًْا كَست گشفتِ اػت
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انواع ناحیه های پوششی برحسب موضوع مورد پوشش

) (aپوشش ناحیه
) (bپوشش هدف (نقطه ای)
© پوشش مانع
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قببلیت حرکت حسگرهب:
 حؼگشّا هوىي اػت تگًَِ ای ػاصهاًذّی ؿًَذ ویِ تؼیذ اص اػیتمشاس حَاًیائی جاتجیائی
ًذاؿتِ تاؿٌذ وِ دس ایي كَست تِ آًْا ضثکٍبَایبحسگزبا ساابهی گَیٌذ.

ٍ لی دس تشخی اص ؿثىِ ّای حؼگش هوىي اػت حؼگشّا تا اػتفادُ اص یه هَحَس حَاًیائی
جاتجائی داؿتِ تاؿٌذ وِ تِ آًْا ضثکٍبَایبحسگزبماحزکبهی گَیٌذ.
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انواع پوشش برحسب قببلیت حرکت حسگرهب  -ادامه
 پًضصبقطعی:ب
 پَؿـی وِ دس یه ؿثىِ حؼگش ایؼتا سخ هی دّذ.
 هىاى گشّْا دس ًَاحی هختلف هی حَاًذ یىٌَاخت تاؿذ ییا ایٌىیِ حیَاصى سا تیشای
ًَاحی ححت ًظاست خَد فشاّن وٌذ ٍ اغلة ًیض ػولی ًیؼتٌذ.

 دس ؿثىِ ّای ایؼتا تذلیل ایٌىِ هحل اػتمشاس گشُ ّای ؿثىِ حغییش ًوی
وٌذ ًاحیِ ححت پَؿؾ گشُ ،ثاتت اػت ٍ حغییش ًویی وٌیذ ٍ ّویـیِ اص
یه هحذٍدُ خاف اص ًاحیِ اعالػات جوغ آٍسی هی وٌذ.
 هثالی اص ًَع پَؿؾ ایؼتا هی حَاى تِ پَؿـی وِ دس یه گالشی ٌّشی هَسد ًییاص
اػت اؿاسُ وشد.
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انواع پوشش برحسب قببلیت حرکت حسگرهب  -ادامه
 پًضصبتراد ی:ب

 پَؿـی وِ دس یه ؿثىِ حؼگش پَیا سخ هی دّذ
 هىاى گشّْا هیتَاًذ یىؼاى ًثاؿذ ٍ اص حَصیغ گَػی ،پَاػي ،یىٌَاخت اػتفادُ ؿَد.

 دس ؿثىِ ّای پَیا تذلیل ایٌىِ حؼگشّا اجاصُ حشویت ویشدى سا داسًیذ ٍ هیی
حَاًٌذ هحل اػتمشاس خَد سا حغییش دٌّیذ ٍ هىیاى دیگیشی تشًٍیذ ًاحییِ هیَسد
پَؿؾ آًْا حغییش هی وٌذ

 ایي حغییش هوىي اػت تاػث تْتش ؿذى ٍضؼیت پَؿیؾ ًاحییِ ؿیَد (ویاّؾ
هیضاى ّوپَؿاًی ًاحیِ ّای هَسد پَؿؾ لشاس گشفتِ )overlapping
 یا ایٌىِ تاػث تذحش ؿذى ٍضیؼیت پَؿیؾ ًاحییِ ؿیَد ( .ایجیاد حفیشُ ّیای
پَؿـی دس ؿثىِ .) hole
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مشکالت پوشش در شبکه های حسگر
 اص هـىالحی وِ هحاػثِ ًاحیِ پَؿؾ داسد تی لاػذُ تَدى ًَاحی پَؿیؾ هیی
تاؿذ
 یىی اص هـىالحی وِ دس هَسد پَؿؾ ٍجَد داسد حفشُ ّای پَؿـی اػت.
 حفشُ پَؿـی ًَاحی وِ تؼذ اص اػتمشاس گشّْا هَسد پَؿیؾ لیشاس ًگشفتیِ اًیذ ٍ
حؼگشّا ًوی حَاًٌذ اعالػاحی دس هَسد آًْا دسیافت وٌٌذ.
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دالیل عدم پوشش کامل
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حفره های پوششی
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مشکالت پوشش در شبکه های حسگر
 یىی اص هـىالحی وِ دس هَسد پَؿؾ ٍجَد داسد حفشُ ّای پَؿـی اػت.

 دس ایي هَسد دٍ ػَال هغشح اػت:
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ػَال اٍل :چگًَِ اثثات وٌین وِ ّوِ ًاحیِ هَسد ًظش ححت پَؿؾ لشاس گشفتیِ
اػت؟
ػَال دٍم :دس كَست ٍجَد حفشُ ّای پَؿـی چگًَِ آًْا سا ححت پَؿؾ لیشاس
دّین؟

تاثیر حرکت حسگر های محیط در سطح پوشش – ترمیم چاله های پوششی

 چگًَگی تْشُ گیشی اص ححشن تشای تْثَد پَؿؾ ًاحیِ دسًَػی اص ؿثىِ ّیای
حؼگش ّیثشیذ تشسػی هی ؿَد
 دس یه ؿثىِ ّیثشیذ هتـىل اص ًَدّای ثاتت ٍهتحشن حؼیگشّا ،چالیِ ّیای
پَؿـی تا وافی ًثَدى حؼذاد ًَدّای ثاتت اػتمشاس یافتِ تیِ كیَست حلیادفی،
پذیذ هی آیٌذ.
ّ ذف اكلی تشای اػتفادُ اص ًَدّای حؼگش اص تیي تشدى چالِ ّای پَؿـی پغ
اص اػتمشاس اٍلیِ ؿثىِ اػت
 تِ گًَِ ای وِ پَؿؾ ًاحیِ تِ حذاوثش تشػیذ ٍدس ػییي حیال ووتیشیي ّضیٌیِ
حول ًٍمل سا داؿتِ تاؿذ.
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تاثیر حرکت حسگر های محیط در سطح پوشش  -ترمیم چاله های پوششی

ٌّ گام عشاحی یه الگَسیتن حشهین وٌٌذُ چالِ،هؼائل صیش تایذ تشسػی ؿًَذ:
 چگًَِ دس هَسد ٍجَد یه چالِ پَؿـی حلیوین تگییشین ٍاًیذاصُ چالیِ سا تیشآٍسد
ًوائین.
 تْتشیي هىاًْای ّذف تشای حؼییي هىاى هجذد ًَدّای هتحشن تشای حشهین چالِ
ّای پَؿـی وذاهٌذ.
 چگًَِ ًَدّای هتحشن سا تِ هىاًْیای ّیذف گؼییل وٌیین ٍ ّضیٌیِ ّیای ًمیل
ٍاًتمال ٍاسػال پیام سا تِ حذالل تشػاًین.
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