
 اشیاءاینترنت 
 اجزاء و ماژولهای تشکیل دهنده



 فٍرشت نطالب

ً ای بر شخت افزار ایيترىت اطیا  نلدن

ً، گیت فت ٍای ٍى ٌا، شیصته َاع حصگر ٌا آطيایی با اى َاع غهلگر  وی و اى

َان در شخت افزار ایيترىت اطیا هیت طراحی کم ت َان الکتریکی و ٌا  نيابع تانیو ت

ٌای شخت افزاری ٌيده  ً و طتاب د  پردازش لب



هیت شخت افزار چیصت؟  ٌا

 اطیا  ایيترىت  ٌای دشتگاه افزار  شخت از  داىض داطتو ضرورت

 چیصت؟ اطیا  ایيترىت  پروژه یک افراد  غهَم  برای

 بگیرىد؟ را الزم  ٌای تصهیم تَاىيد ىهی تيٍایی بً نٍيدشان آیا  



 نقدنً ای بر ٌَطهيدی
Brain 
(CPU) 

Sensory 
Input 



َطهيد ایٌ   اجزای دشتگاهٌ 

 غهلگر واحد پردازش حصگر 



 نقدنً ای بر ایيترىت اطیا



 اجزای دشتگاه ٌای ایيترىت اطیا

 فرشتيده غهلگر پردازش حصگر 
 و گیرىده نخابراتی



 ٌَش نصيَغی+ ایيترىت اطیا 

 در اصیا  ایيترىت  اکَسیستم  بً نصيَعی ٌَش صدن اضافً  :ٌَصهيدی بعدی گام
 افزار  ىرم و افزار  سخت سطح دو

 :لبً پردازش در افزاری  سخت ٌای دٌيده صتاب اول،  سطح
 ٌای الگَریتم  شازی پیاده برای نیکروالکتروىیک ی نيظَره خاص ٌای تراطً - 

   نصيَغی ٌَش
 :سازی ذخیره و سرور سهت داده ی پیضرفتً تدلیلٍای دوم، سطح

 نصيَغی ٌَش پلتفرنٍای - 



 نٍارت ٌای نَرد ىیاز طراخی و تَشػً ایيترىت اطیا

 افزار  شخت
 طبکً

   دٌيدگی تَشػً و طراحی
 افزار  ىرم     

 انيیت
 کاوی  داده و تجاری ٌَش

 ٌَش و ناطیو یادگیری
 نصيَغی



 اجزای شخت افزار ایيترىت اطیا

ىهَىً گیری و  
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 اولیو جزء ایيترىت اطیا: طیء
 چیزی کً كرار اشت کيترل یا ىظارت طَد

 خاىً ٌَطهيد خَدروی بدون شرىظیو



 ناژول جهع آوری داده

 حصگرٌای پصیَ و اکتیَ
 حصگرٌای آىالَگ یا دیجیتال

حصگرٌای طیهیایی، نکاىیکی 
 یا الکتریکی



 اىتخاب ناژول جهع آوری داده

 تَان نصرفی ٌزیيً

 تطبیق پذیری

 دكت

 طرایط نحیطی پایداری



 نتدل آىالَگ ةً دیجیتال

 چرا ىیاز بً نبدل داده داریم؟
 

  اىدازه  كابل فیزیکی ٌای کهیت  بَدن پیَشتً
 غیره  و شرغت حرارت، فظار، دنا، ناىيد گیری

 
 در دیجیتال پردازطی واحدٌای بً ىیاز

  شیصتم
 
 



ً دیجیتال گ ة  اىتخاب نياشب نتدل آىاَل

پارانترٌای اساسی در اىتخاب واخد نبدل ٌای 
 سیگيال آىالَگ بً دیجیتال

حصاشیت بً دنا  كیهت
حداکثر ىرخ داده  دكت تبدیل و ىَیز نحیط

 خروجی
تػداد کاىال ٌای 

 ورودی آىالَگ



 کيترل و ىظارت

 :گیری  اىدازه  از  ٌدف
 کهیت  نلدار بَدن نطلَب از  اطهیيان•
 الکتریکی  و نکاىیکی غهلگرٌای  از  اشتفاده  با (کيترل) کهیت  نیزان در تغییر•
 
 



 ناژول پردازش داده

پردازش : ذخیره شازی و پردازش نحلی داده
 لبً

https://images.techhive.com/images/article/2014/08/raspberry-pi-b-photo-100409823-orig.jpg


 پردازش لًت: ناژول پردازش ندلی داده

:بخش ٌای تضکیل دٌيده نیکروکيترلر  
 (CPU) پردازش واحد
 (ALU) نحاشبات واحد

 (RAM) نیکرو اصلی  حافظً
 (ROM) نیکرو برىانً شازی ذخیره بً نربَط حافظً
 (Timer) زنان کيترلر
 (ADC) دیجیتال بً آىالَگ  شیگيال نبدل واحد

 (PWM) پالس پٍيای ندوالشیَن
  UART(serial)،SPI  ناىيد ارتباطی  ٌای پروتکل

 ... و 12C و
 ولتاژ کييده  تيظیم



 ناژول ارتباطات
 پلتفرم و حصگری ىَد بیو واشط

 شیم بی رادیَیی تکيَلَژی 
 Gateway یا دروازه



 گیرىده -فرشتيده 

 :چيد ىهَىً از اىَاع فرشتيده و گیرىده ٌای برد کَتاه و بليد در ایيترىت اطیا
• Bluetooth 
•ZigBee 
•LoRa 
•NB-IoT 
•… 

http://tutorial.cytron.com.my/wp-content/uploads/2012/08/RF-3151.jpg


 نيابع تانیو تَان نصرفی



 ندیریت تَان نصرفی –شخت افزار ایيترىت اطیا 

نبدل شیگيال آىالَگ  شيصَرٌا
 نیکروکيترلرٌا بً دیجیتال

 گیرىده نیکروکيترلرٌا غهلگراٌا

 فرشيده

 نيابع تانیو تَان

 ندیریت تَان نصرفی

 دروازه پلتفرم



ٌای ایيترىت اطیا ٌا در کاربرد  خصگر

 طٍر ٌَطهيد•
نحیط زیصت •

 ٌَطهيد
کظاورزی •

 ٌَطهيد
اىدازه گیری •

 ٌَطهيد
خَدرو و حهل و  •

 ىلل ٌَطهيد
 شالنت ٌَطهيد•
 صيػت ٌَطهيد•

 کاربرد

 خدنات

پارانتر  
اىدازه  
 گیری

 فياوری

 افزایض رفاه•
 بركراری انيیت•
 افزایض ایهيی•
کيترل نصرف  •

 اىرژی
کاٌض ٌزیيً •

 تػهیرات
 افزایض بازدٌی•
ىظارت و کيترل •

 طرایط



 خصگر پالس اکصیهتری

گیری نیزان ٌهَگلَبیو اطباع با اکصیژن از طریق ىَر    دشتگاٌی اشت کً برای اىدازه
 ىظان دٌيده ی وضػیت كلبی تيفصی افراد: نادون كرنز



 ندیریت جهع آوری پصهاىد  –طٍر ٌَطهيد 

 Sensors: 

 Geo-location 

 Temperature 

 Ultrasonic fill-level 

https://www.smartupcities.com/smart-waste-containers/ 



 خصگر آلتراشَىیک

Level = Speed of sound in air x Time delay / 2 



ٌَطهيد ٌَطهيد آب، برق و گاز  - شیصتم اىدازه گیری  ٌای  َر  کيت

Smart Meter 

Report 

Electricity 
Company 

Network 



ٌَطهيد ٌَطهيد آب، برق و گاز - شیصتم اىدازه گیری  ٌای  َر کيت  

MS (Magnetic sensor) 
The magnetic sensor scans movement of 
the numeral. upon which a permanent 
magnet is placed. 

LS (LED sensor)The LED sensor scans 
LED impulses on the meter, which 
indicates consumption by flashing. 

CT (Current transformer) 
Opening pliers open/close on the 
existing wire of the measured circuit, 
most frequently at the main supply at 
the electricity meter. 

Methods of sensing meters 
Electricity     Gas        Water 

Flashing LED 

Built-in magent 
in the gas meter 



ٌَطهيد  ٌَطهيد آب، برق و گاز -شیصتم اىدازه گیری  ٌای  َر  کيت

IRS (Infra Red sensor) 
The IR sensor senses the 
reflective curtain placed on the 
moving number of the meter 
or senses the rotating indicator 
(mainly on water meters). 

IMP (Output „SO") 
Meters with impulse output 
indicated as „SO" connected by 
wires to terminals GND and 
DATA1 on the sensor RFTM-1. 

Location of sensor 
on gas meter 

Impulse output 

Rotating water 
meter indicator 

Wirless pulse converter 
RFTM-1 

Wirless pulse converter 
RFTM-1 

Wirless pulse converter 
RFTM-1 

Energy gateway 
RFPM-2M 

Energy gateway 
RFPM-2M 

Energy gateway 
RFPM-2M 



   روطيایی - ٌَطهيد طٍر



 ( دوربیو  و پردازش تصَیر)پارک خَدرو -طٍرٌَطهيد 



 (دفيی شيصَرٌای) خَدرو پارک - ٌَطهيد طٍر

APPLICATIONS 
•  Car detection for available 

parking information 
• Detection of free parking lots 

outdoors 
• Parallel and perpendicular 

parking lots control 
• Sigfox and LoRaWAN connectivity 

(EU, US, AU / APAC/ LATAM and IN) 
• Extreme battery life 
• Surface-mount enclosure, 

fastinstallation 
• Easy configuration, remote 

management from the cloud 

SENSORS 
• Magnetic field 
• Temperature 



(شيصَرٌای آلتراشَىیک)پارکیيگ ٌَطهيد   



 ٌَطهيد خَدرو



ٌَطهيد  َا، خاک و ندصَل -کظاورزی   کيترل طرایط آب،ٌ 

http://www.libelium.com/libeliumworld/agriculture/ 

APPLICATIONS 
•  Precision Agriculture 
• Leaf temperature, fruit 

diameter 
• Irrigation systems Soil 

moisture, leaf wetness 
• Greenhouses Solar 

radiation, humidity, 
temperature 

•  Weather 
stationsAnemometer, 
wind vane 

• pluviometer 

SENSORS 
• Air Temperature, Humidity and 

Pressure 
• Soil Temperature / MoistureLeaf 

Wetness 
• Atmospheric Pressure 
• Solar Radiation - PARUltraviolet 

Radiation – UV 
• Trunk Diameter 
• Stem Diameter 
• Fruit Diameter 
• Anemometer 
• Wind Vane 



ٌَطهيد  َزی-ندیط زیصت  َا و آتض ش دگیٌ   تظخیع آَل

http://www.libelium.com/development/waspmote/documentation/gases-pro-board-technical-guide/ 

APPLICATIONS 
• City pollution 
CO, NO, NO₂, O3, SO₂, ParticleMatter 
Dust 
• Air Quality Index calculation 
SO₂, NO₂, Particle Matter - Dust, CO, 
O3, NH3 
• Emissions from farms and 

hatcheries 
CH, H₂S, NH3 
• Greenhouse management 
CO₂, CH4, Humidity 
• Control of chemical and 

industrial processes 
H₂, HCI, CH4, SO₂, CO₂ 
• Indoor air quality 
CO₂, CO, Particle Matter - Dust, O3 
• Forest fires 
CO, CO₂ 

SENSORS 
• Carbon Monoxide – CO 
• Carbon Dioxide - CO₂ 
• Molecular Oxygen - O₂ 
• Ozone – O3 
• Nitric Oxide – NO 
• Nitric Dioxide - NO₂ 
• Sulfur Dioxide - SO₂ 
• Ammonia – NH3 
• Methane – CH4 and other combustible 

gases 
• Molecular Hydrogen - H₂ 
• Hydrogen Sulfide - H₂S 
• Hydrogen Chloride – HCI 
• Hydrogen Cyanide – HCN 
• Phosphine- PH3 
• Ethylene Oxide - ETOChlorine - Cl₂ 
• Particle Matter (PM1/ PM2.5 /PM10) - Dust 

Sensor [only for Plug & Sense!] 
• Temperature, Humidity and Pressure 



 ناىیتَر کردن شطح آب رودخاىً -آب 

 Sensors: 
Ultrasound sensor 
Temperature 
humidity  
air pressure 
Pluviometer 
Wind speed 
Wind direction 



 The values to control were: 
 Water temperature 
 Dissolved Oxygen 
 pH 
 Ammonium 
 Nitrite 

 پرورش ناٌی - آب



 کهک  ةا ةلَتَث طریق از  نرکز ةً اطالغات  ارشال
 شیيً روی طده داده قرار دشتگاه
 و خَاب ةا نرتتط نغزی ٌای شیگيال دریافت
 پیظاىی روی پد طریق از  آىٍا  ناىیتَر
 طریق از  خروپف یا قروچً دىدان از  آگاٌی
 گردن  زیر طده داده قرار پدٌای
  روی دشتگاه طریق از  خَن اکصیژن  نیزان کيترل

 دشت اىگظت

َاب در بیهار وضػیت کيترل -ٌَطهيد پزطکی و شالنت  خ



 اىَاع فياوری ٌای پَطیدىی ٌَطهيد در نػادن

 

SMART EYEWEAR 
Sensors equipped 

VEST 

Sensors equipped 
HEKNET 

SMARTWATCH 
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Web server 
Monitoring PC 



 ٌَطهيد کار  لباس


