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 چکیده

یار کند یک مسئله بسجا میبهها را بین ایستگاه پایه و جایی که پدیده هدف مالحظه شده است، جاها و پرسشروشی که داده

و صورت های حسگر بیسیم به دها در شبکهمشارکت گره شود.و مسیریابی خوانده میهای حسگر بیسیم است مهم برای شبکه

یر ایی وجود دارد انتخاب مسسیم خوشههای حسگر بیهایی که در شبکهیکی از چالشگیرد. ایی صورت میمستقیم و خوشه

گیرد گاه از سمت ایستگاه پایه که در هر دو باشد. این انتخاب مسیر گاه از سمت منبع صورت میجهت انتقال داده میبهینه 

و جداول پیچیده در جهت کشف مسیر, سربار محاسباتی و عدم تعادل در  هاارسال و دریافت پیام صورت مشکالتی هم چون

کنند. الگوریتم پیشنهادی در این استفاده قرار نگیرند ایجاد می مصرف انرژی و همچنین مسیرهایی که ممکن است مورد

ها به ها و نزدیکی گرهباشد که با در نظر گرفتن مقدار انرژی باقیمانده در گرهپژوهش الگوریتم مسیریابی کد دودویی می

گیرند سعی در این دارد که هایی که در طول مسیر جهت ارتباط با یکدیگر مورد استفاده قرار میهمدیگر و تعداد سرخوشه

ترین مسیر را ازلحاظ مصرف انرژی از منبع به ایستگاه پایه را با هدف افزایش طول عمر شبکه و کاهش پیچیدگی بهینه

کن سازی این الگوریتم تا حد مم. با توجه به شبیهرا انتخاب کندها محاسبات و کاهش تعداد مسیرهای نامزد جهت ارسال پاکت

باالیی  و تأخیر  ی پیام کنترلیبه اهدافی که در این مقاله به دنبال آن بودیم برسیم اما این الگوریتم دارای هزینه توانستیم که
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