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 چکیده

سیم و الکترنیک دیجیتال باعث  ، مخابرات بی1های الکترومکانیک های اخیر در زمینه فناوری سیستم پیشرفت

توانند به صورت چند  حجم بوده و می شده است که ارزان، کم مصرف و کم به وجود آمدن حسگرهایی

د. این نو به عملیات مخابراتی بپرداز های محافظت نشده به نظارت محیط پرداخته ای در محیط یفهظو

اطالعات را انجام  یش داده و مخابرهزهایی مانند حس کردن، پردا توانند فعالیت حسگرهای کوچک که می

 .دهند سیم را تشکیل می های حسگر بی دهند، اساس و ایده اصلی شبکه

فیزیکی مشاهده رویدادها مهم ها برای جهان واقعی، اغلب زمان  به دلیل کاربرد نظارتی این شبکه

ای است و این به دلیل مسائل و  ای از حسگرها کار پیچیده است. تولید زمان فیزیکی هماهنگ برای شبکه

های توزیع شده معمولی، هماهنگی زمان  باشد، چرا که در شبکه مشخصات مختلف موجود در حسگرها می

 فیزیکی به پیچیدگی و دشواری شبکه حسگر نیست.

شود، حسگرها ممکن  ار گرفته میکحسگر با چگالی باال در یک محیط ب یجا که تعداد زیادی گرهاز آن

در سراسر  2سازی رود که برای انتقال اطالعات همگام است بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، بنابراین انتظار می

 طات تکی داشته باشند.ها، توان مصرفی کمتری را نسبت به ارتبا در این شبکه3گامیشبکه، ارتباط چند

اهمیت . باشد که غیر قابل جایگزینی است می هاهای حسگر، منبع انرژی آن ترین محدودیت گره مهم

های حسگر در بعضی کاربردهای نظامی مانند تشخیص حمالت، تحرکات و  سازی زمان در شبکه همگام

استقرار دشمن، نظارت بر محیط زیست مانند تشخیص آتش، سیل و پیگیری اشیاء در محیط بیشتر  ینحوه

های  سیم نیاز به مصرف انرژی دارد که با پروتکل های حسگر بی سازی در شبکه شود. همگام نمایان می

 توان آن را به حداقل رساند.  مناسب می

  ، ساعت، انحراف زمانزمان سازیسیم، همگامبی کلید واژه: حسگر

                                                           
1
 Micro-Electro-mechanical systems(MEMS)
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 Synchronization 
3
 Multi-hop                           


