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Özet: İletişim teknolojilerindeki büyük gelişmelerle birlikte, Kablosuz Kişisel İletişim 
Sistemleri tüm dünyada hızla yayılmakta . Mobil kullanıcılar her an ve her yerden birbirleriyle 

iletişim kurmayı ve internete ulaşmayı isterler. Bu nedenle, kablosuz ağ servisleri mobil 

kullanıcılara yer ve zaman kısıtlaması olmayan iletişim olanağı ve kullanıcıların konumları ne 

olursa olsun bilgiye erişimi sağlamak zorundadır.  

 

Kablosuz sensör ağlar yüzlerce, bazen binlerce sensör düğümünden oluşmaktadır. Bu 

düğümler kısıtlı kaynaklara sahiptir.Kısıtlı enerji kaynağı, sensör düğümlerinde hayati öneme 

kavuşur. Kablosuz sensör ağların en çok kullanıldığı alanlardan olan askeri uygulamaların yanı 

sıra çevre ve tıbbi gözlem gibi alanlarda birçok amaca yönelik kullanılmaktadır. Bundan 
dolayıdır ki dayanıklılık ve uzun yaşam süresi, kablosuz sensör ağların başlıca özelliği haline 

gelmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, güç tüketimi, simülasyon. 

 

Wireless Sensor Networks and Analysis of  Power Consumption 

 
Abstract: With the great progress at the communication technologies, Wireless Personal 

Communication Systems (WPCS)  are now widespread all over the world. Mobile users 

require communicating with each other and access Internet anytime and anywhere, 

therefore wireless network services must accommodate mobile users with ubiquitous 

communicating capability and information access regardless of user location. 

 
Wireless sensor network contains hundreds or thousands of sensors nodes. This nodes have 

limited sources. Limited energy source has great importance in sensor nodes. Wireless sensor 

networks can be used in military applications, environment observing, health observing and 

similar areas for many aims. Bucause of this, robustness and long life time must be the main 
features of wireless sensor networks. 
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1. Giriş 

 

Tipik bir Kablosuz Algılayıcı Ağ (Wireless 

Sensör Network - WSN) kablosuz bir ortam 

aracılığı ile birbirine bağlanmış çok sayıdaki 
algılayıcı düğümden oluşur. Bu düğümler 

kendi ağlarını organize etme yeteneğine 

sahiptirler. Enerji kısıtlamaları yüzünden, 

salgılayıcı düğümler çok büyük bir zamanı 

düşük güç tüketimi ile uyku modunda 

geçirirler ya da veri işlerler. Pahalı,  

kablolamaya ihtiyaç duyan geleneksel 

algılayıcı sistemlerden farklı bir yaklaşım 

sergilerler.   

2. Kablosuz Algılayıcı Ağlar 

Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) ve 

Radyo Frekanslarındaki (RF) hızlı gelişim; az 
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güç tüketen ucuz, ağ üzerinde kullanılabilir 

mikro algılayıcıların geliştirilmesini mümkün 

kıldı. Bu algılayıcı düğümler çeşitli fiziksel 

bilgilerin; sıcaklık, basınç, bir cismin hareketi 

vs. yakalanmasını sağlamaktadır. Bununla 

beraber çevrenin fiziki özelliğinin de nicel 

ölçümlerle eşlenmesini sağlayabilmektedir 

[1]. 

Bu düğümler genelde 6 tip bileşenden oluşur. 

Bunlar; işlemci, bellek ünitesi, güç kaynağı, 

algılayıcı ve/veya erişim düzeneği ve son 

olarak, haberleşme alt sistemi (radyo)dir 

.Standart işlemcilerin DSP (Sayısal İşaret 

İşleme) ile takviye edildiği, yardımcı 

işlemciler ve ASIC üniteleri ile düşük enerji 

seviyelerinde çalışabildiği bu sayede yeterli 

yeteneklere sahip olduğu görünmektedir [2]. 
Erişim düzenekleri (actuators) çağdaşlık 

bakımından henüz algılayıcı ağ düğümlerinde 

kullanılabilecek seviyede değildir. Bu sebeple, 

dikkatler diğer beş bileşen üzerindedir [2][3] . 

Şekil 1’de bir algılayıcı ağ düğümünün 

mimari yapısı gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Mikro algılayıcı düğümün sistem 

mimarisi.  

 

Sensör Network’un kullanım alanına göre 

seçilmesi gereken depolama şekli 

değişmektedir, örneğin anlık veriyi ana 

düğüme transfer etmesi gereken sistemlerde 

kullanılacak belleğin kapasitesi ile veriyi uzun 
zaman aralıkları sonrasında ana düğüme 

transfer eden sistemlerin bellek gereksinimleri 

birbirinden farklıdır. İki tip networkta da ana 

hedef az sayıda bağlantı kurup enerji 

sarfiyatını az tutmak ve bağlantının süresini 

olabildiğince kısa tutmaktır. 

Algılayıcı ağların gelişimindeki en büyük 

kısıtlamanın enerji olduğu bilinmektedir. 
Enerji kaynağı olarak iki kavram şu anda 

mevcut durumdadır [4]; 

 Algılayıcı düğümü enerji kaynağı (şarj 

edilebilir) ile donatmak. Bu şekilde kullanım 

için iki seçenek mevcut:  

 Yüksek yoğunluklu batarya hücreleri 
ile donatım. 

 Dolu batarya kullanımı. Dolu batarya 

daha temiz ve yüksel yoğunluklu bir 

enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 

Ancak algılayıcı ağ düğümlerinde 
kullanılabilecek fiziksel yapıya sahip 

değiller. 

 Doğal kaynaklardan enerji üretimi; 

Güneş enerjisi ile dolan hücreler 

yaygın olarak saat, hesap makinesi 

gibi cihazlarda kullanılmaktadır. 

Bunun yanında titreşimi enerjiye 

çeviren kaynaklarda kullanılabilir. 

Ortamın sıcaklığını enerji kaynağı 

olarak kullanabilen güç kaynakları 
üretilmiştir. 

 

Algılayıcı ağ düğümlerinin amacı, hesaplama, 

analiz ya da haberleşme değildir, algılamaktır. 

Algılayıcı olarak kullanılan düğümlerin 

ilerlemesindeki en büyük engellerden birisi, 
algılama bileşeninin(sensör) yarı 

iletkenlerdeki hızlı ilerlemeyle paralellik 

sağlayamaması aynı hızla ilerleme 

kaydedememesidir [4]. Kavramsal 

sınırlamalar algılayıcılar için işlemci ya da 

depolama ünitelerinden daha belirgin bir 

öneme sahiptir. 

Kablosuz algılayıcı ağın  temel elemanları 
algılama, veri işleme ve haberleşme özelliğine 

sahip algılayıcı düğümlerdir. Bilindiği gibi bu 

düğümler, herhangi bir kablo olmaksızın, 

izleyecekleri ortama rastgele saçılmış halde 
bulunurlar. Şekil 2 bir kablosuz algılayıcı ağ 

mimarisini göstermektedir. İzlemenin 

yapıldığı ortamda toplanan veri genelde 3 

seviyede işlenilir. 



 İzlenilecek ortamdaki olaylar, 

algılayıcı düğümler tarafından 

algılanır. Her bir düğüm elde ettiği 

veriyi ayrı ayrı işlemektedir. 

 İkinci seviye de her düğüm algılayıp, 
işledikleri veriyi komşularına 

yollamaktadır. 

 Algılayıcı ağ haberleşmesinde ki en 

üst katman, işlenmiş verinin baz 

(base) olarak adlandırılan merkeze 

yollanılmasıdır.  

Bazen gönderilen veri eğer başka kıstaslar 

eşliğinde tekrar analiz edilecekse ya da başka 

amaçlar için kullanılacaksa bu işlemlerin 

yapılacağı sistemlere ya da merkezlere iletimi 

sağlanır. 

 

 
 

Şekil 2. Kablosuz algılayıcı ağ mimarisi.  

 

2.1 Algılayıcı Ağlarda Haberleşme 

 
Algılayıcı düğümler, Şekil 3’de gösterildiği 

gibi algılayıcı alanda dağıtık vaziyette, veriyi 

toplayıp baz istasyonuna yollama 

yeteneklerine sahip yapılardır. Veriler 

herhangi bir mimari altyapıya sahip olmadan 

baz istasyonuna yollanmaktadır. Baz, görev 

yönetici düğümler internet ya da uydu 

aracılığı ile haberleşebilir. 

 

 
 

Şekil 3. Algılayıcı ağ haberleşme yapısı .  

 

2.1 Algılayıcı Ağlarda Güvenlik 

Güvenlik ve gizlilik, kablosuz algılayıcı ağlar 
için çok önemlidir. Savaş  alanlarında 

kullanılan hedef izleme ve takip sistemleri, 

kanun yaptırımı uygulamaları, işyerlerinde 

odaların izlenmesi, benzin istasyonlarında 

sıcaklık ve basınç ölçümleri gibi uygulamalar 

için kullanılan ağ yapılarında güvenlik ve 

gizlilik konusu daha da ön plandadır.  Tüm bu 

uygulamalar çok sayıda yarara sahiptir ve 

geliştirilme potansiyelleri yüksektir; ancak, 

algılayıcı düğüm bilgisi korunmaz ise, 

bilginin tahrip edilmesi mümkündür. 

Askeri alanındaki güvenliğin önemi herkesçe 

bilinmektedir. Savaş alanı hakkında bilgiyi , 

kimsenin hayatını riske atmadan 

toplayabilmesine karşın , tatmin edici bir 

şekilde korunmayan kablosuz algılayıcı ağlar 

düşmanın eline geçtiğinde güçlü bir silah 

olarak kullanılabilir. Bu tip uygulamalar için 

sağlam güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

Ticari uygulamalarda ise gizliliğin korunması, 

ağın güvenli ve stabil halde çalışır olması 

kadar önemle ele alınmalıdır. Algılayıcı ağ  

uygulamaları çok çeşitli fiziksel ortamlarda ve 

kısıtlamalar altında çalışmaktadır. Düğümlerin 

etkin bir şekilde kullanılması için her 

uygulama için farklı uyarlamalar ve tasarımlar 

gerekecektir. Çünkü güvenlik ve gizliliğin 
sağlanması önemli ölçüde hesaplama ve 

depolama kaynağının kullanılmasını 

gerektirir. Güvenliği sağlamak için gerekli 

mekanizmalar, hedef uygulamanın mimari 

yapısına ve içinde bulunduğu fiziksel çevreye 

uygun hale getirilmelidir [5][6][7][8]. 



3. Uygulama 

Bu çalışmada, kablosuz algılayıcı ağlar için 

hayati önem taşıyan enerji kriterini etkileyen 

faktörleri incelemek ve elde edilen veriler 

sonucunda bir algılayıcı ağda enerjiyi verimli 

kullanabilmek için dikkate alınacak verileri 

ortaya koymak amacıyla bir simülasyon 
programı gerçeklenmiştir. 

 

Program, düğüm sayısının, düğüm 

yayılımının, düğüm algılama aralıklarının, 

paket iletimi için gerekli olan enerjinin, 

düğümlerin konuşabildiği alanın, paketin 

gönderilmesi için gerekli olan alanın, düğüm 

tarafından paket gönderebilmesi için gerekli 

olan enerji miktarının, gönderilmiş olan bir 

paketin başka bir düğüm tarafından 
alınabilmesi için gerekli olan enerji miktarının 

elle girilebileceği bir simülasyon programıdır. 

Belirlenen bu değerlerle düğümlerin 

davranışlarının, enerji tüketiminin ve yaşam 

süresinin izlenebilmesine imkân tanımaktadır. 

Şekil 4’de, geliştirilen simülasyonun arayüzü 

gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4. Simulatör arayüzü.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Yapılan Ölçümler 

 
Yapılan testlerde bir parametre değişirken 

diğer parametreler sabit kalmaktadır ve 

iletimde kullanılan yönlendirme doğrudan 

yönlendirmedir. 

 

 Enerji Tüketiminde Ağ Boyutunun Etkisi 
 

 

Şekil 5. En az sayıda düğüm içeren ağın 

ölçüm sonuçları.  

 

 Enerji Tüketiminde Sensör Yarıçapının 

Etkisi 

  

 
 

(a)Minimum boyutta sensör yarıçapına sahip 
olan ağın ortalama adım sayısı 

 

 



 
 

(b)Orta boyutta sensör yarıçapına sahip olan 
ağın ortalama adım sayısı 

 

 
(c)Maksimum boyutta sensör yarıçapına sahip 

olan ağın ortalama adım sayısı 

 
Şekil 6: Enerji tüketiminde sensör yarıçaplarının 

etkisi. 
 

 Enerji Tüketiminde Sensör Enerjisinin 

Etkisi 
 

 
 
(a)Minimum sensör enerjisine sahip olan ağın 

ortalama adım sayısı 
 

 

 
 

(b)Orta sensör enerjisine sahip olan ağın 
ortalama adım sayısı 

 

 
 

(c)Maksimum sensör enerjisine sahip olan ağın 
ortalama adım sayısı 

 
Şekil 7:Enerji tüketiminde sensör enerjisinin 

etkisi. 
 

 Eneri Tüketiminde İletim Enerjisinin 

Etkisi 

 

 
 
(a)Minimum iletim enerjisine sahip olan 

ağın ortalama adım sayısı 

 

 
(b)Orta iletim enerjisine sahip olan ağın 

ortalama adım sayısı 



 
(c)Maksimum iletim enerjisine sahip olan ağın 

ortalama adım sayısı 
 

Şekil 8: Enerji Tüketiminde İletim Enerjisinin 
Etkisi 

 

 Enerji Tüketiminde Alma Enerjisinin 

Etkisi 

 

  
(a)Minimum alma enerjisine sahip olan ağın 

ortalama adım sayısı 

 

 
 

(b)Orta alma enerjisine sahip olan ağın 
ortalama adım sayısı 

 
 

(c)Maksimum alma enerjisine sahip olan ağın 
ortalama adım sayısı 

 
Şekil 9: Enerji Tüketiminde Alma Enerjisinin 

Etkisi 

 

 Enerji Tüketiminde Başlangıç 

Gücünün Etkisi 

  

 

 
(a)Orta bir başlangıç gücene sahip ağın 

ortalama adım sayısı 
 

 
 

(b) Maksimum bir başlangıç gücene sahip ağın 
ortalama adım sayısı 

 

Şekil 10: Enerji Tüketimine Başlangıç 
Gücünün Etkisi 

 

 

4. Sonuç  

 
Ağın büyüklüğü yani sahip olduğu düğüm 

sayısı arttıkça harcadığı enerji miktarı da o 

oranda artmakta, ömrü ise ters orantılı olarak 

azalmaktadır. Düğümler arasında fazla sayıda 

bağlantı olduğunda paketlerin iletiminde fazla 

enerji harcandığından dolayı sensör düğümleri 
sahip oldukları enerjileri çok kısa sürede 

kaybetmekte ve ağın ömrü kısalmaktadır. 

 

Sensör düğümlerinin yarıçapı yani algılama 

alanları arttıkça enerjilerini daha kısa sürede 

kaybetmekteler ve ağın ömrü de 

kısalmaktadır. Düğümlerin enerjilerini kısa 

sürede kaybetmelerinin nedeni algılama 

alanları büyüdükçe işledikleri paket sayısı 

artması ve daha fazla paketi komşu düğümlere 

göndermeleridir. 
 

Sensör enerjisi yani düğümün uygun vektör 



bulması ve paket gönderebilmesi için gerekli 

olan minimum enerji miktarı arttıkça 

düğümler sahip oldukları enerjileri kısa sürede 

tüketmekte,  ağın ömrü kısalmakta ve daha az 

paket işlenmektedir. 

 

İletim enerjisi yani düğümün bir paket 

gönderebilmesi için sahip olması gereken 

minimum enerji miktarı arttıkça düğümün 
paketleri göndermesi için tükettiği enerji 

miktarı artmakta ve düğümler sahip oldukları 

enerjileri kısa sürede tüketmektedirler. 
 

Alma enerjisi yani bir düğüm tarafından 

gönderilmiş paketin başka bir düğüm 

tarafından alınabilmesi için gerekli olan 

minimum enerji miktarı arttıkça bu oranda 

tüketilen enerji miktarı da artmaktadır. 

Düğümler sahip oldukları enerjiyi kısa sürede 

tüketmektedirler ve işlenen paket sayısı da 

azalmaktadır. 

 

Yönlendirmelerde paketlerin iletilmesi için 
gerekli olan enerji olarak ifade edilen değişim 

enerjisi arttırıldığında tüketilen enerji miktarı 

artmaktadır. Yönlendirme işleminden sonra 

kalan güç miktarı ve düğümlerin başlangıç 

enerji miktarları arttırıldığında ağın ömrü da o 

oranda artmaktadır. Paketlerin güncellenip 

yeniden gönderilmesi olarak tanımlanan 

periyod aralığı büyüdükçe düğümler 

enerjilerini daha uzun süre kullanabilmekte. 
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