ایده به مارگیری هبدل های آنالوه به دیجیتال سیگوا-دلتا برای جوع آوری اطالعات
سنسورهای به مار رفته در اینترنت اشیاء به هوراه شبیه سازی با Matlab

زهرا احسانی ،1هائده توسلی ،2اعظن جواهری 3و رضا بحری
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چنیده:
دس ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثشسػی ایذ ٜث ٝوبسٌیشی ٔجذَ ٞبی ػیٍٙبَ آ٘بِٛي ث ٝدیدیشبَ ػیٍٕب-دِشب و ٝثشای خٕغ آٚسی ٚ
سجبدَ اعالػبر دس ػٙؼٛسٞبی ث ٝوبس سفش ٝدس ایٙشش٘ز اؿیبء ٔذ ٘ظش ٔی ثبؿذ دشداخش ٝؿذ ٜاػز .دس ایٗ ٔمبِ ٝػال ٜٚثش
ثشسػی ػبخشبس ٔ ٚؼٕبسی ایٔ ٍٝ٘ٛٙجذَ ٞب دس خلٛف ٔمبیؼ ٝثب ػبیش ٔجذَ ٞب ٘یض ثشسػی ٞبیی ا٘دبْ ؿذ ٜاػز ٔ ٚضایب ٚ
ٔؼبیت ٞش وذاْ ٘یض ثیبٖ ؿذ ٜاػزٕٞ .چٙیٗ دس خلٛف ضشٚسر  ٚإٞیز ث ٝوبسٌیشی ایٗ ٘ٛع ٔجذَ ٞب ثشای ػٙؼٛسٞبی
ایٙشش٘ز اؿیبء ٘یض ثحث ؿذ ٜاػزٕٞ .چٙیٗ عشاحی  ٚؿجی ٝػبصی یه ٕ٘ٔ ٝ٘ٛجذَ ػیٍٙبَ ػیٍٕب-دِشب ثب خضئیبر وبُٔ
ثٕٞ ٝشا٘ ٜشبیح ؿجی ٝػبصی ٘یض دس ا٘شٟب اسائ ٝؿذ ٜاػز.
ملوات ملیدی :آ٘بِٛي ،دیدیشبَٔ ،جذَ ػیٍٙبَ ،ػیٍٕب-دِشب ،ػٙؼٛس ،ایٙشش٘ز اؿیبء
هقدهه:
فٙبٚسی ایٙشش٘ز اؿیبء  ٚیب ایٙشش٘ز  ٕٝٞچیض ،ثٔ ٝؼٙی سـىیُ ؿجى ٝای ٚػیغ و ٝاخضا آٖ سا اؿیبء اعشاف ٔب سـىیُ
ٔیدٙٞذٔ ،یثبؿذ .ثش اػبع ایٗ اٍِ ،ٛسب حذ أىبٖ سٕبٔی اؿیبء  ٚػیؼشٓٞبی دیشأٔ ٖٛب ٛٞؿٕٙذ ٌشدیذ ٚ ٜثغٛس خٛدوبس
اعالػبر ٔفیذی سا اص اعشاف خٛد دسیبفز ٕ٘ٛد ٚ ٜآٖٞب سا ث ٝیىذیٍش  ٚیب ث ٝػیؼشٓٞبی ٔب٘یشٛسی ٚ ًٙوٙششَ ٔشوضی
اسػبَ ٔیٕ٘بیٙذ  ٚثش اػبع اعالػبر دسیبفشی ،سلٕیٕبسی اسخبر ٔیؿٛد .ثش اػبع ایٗ اٍِ ٛیه ٛٞؿٕٙذی  ٚآٌبٞی ثٝ
د٘یبی دیشأٔ ٖٛب افضٚدٔ ٜی ٌشدد و ٝدس آٖ سلٕیٕبر اسخبر ؿذ ٜثؼضبً ث ٝكٛسر خٛدوبس ٘ ٚبّٕٔٛع  ٚثذ ٖٚدخبِز افشاد،
ٌشفشٔ ٝیؿٛد .ایٙشش٘ز اؿیب ادغبْ د٘یبی فیضیىی ثب دیدیشبَ اػز .دس ایٙشش٘ز اؿیبٚ ،ػبیُ ٔؼِٕٛی خٟز ث ٝدػز آٚسدٖ
یه ٛٞیز آ٘الیٗ ٔٙحلشث ٝفشد  ٚوؼت سٛا٘بیی سؼبُٔ ثب ٔحیظ خبسخی ،ثب سىِٛٛٙطی ػدیٗ ٔیؿ٘ٛذ .اص عشفی یىی اص
ٕٟٔششیٗ ثخؾ ٞبی ایٙشش٘ز اؿیبء ایٗ اػز و ٝاعالػبر ٔشثٛط ث ٝادٚار ،سدٟیضار  ٚدس حبِز وّی ٔبؿیٗ ٞب سٛػظ
ػٙؼٛسٞبیی خٕغ آٚسی ؿذ ٚ ٜثشای ثشسػی ث ٝثخؾ دشداص٘ذ ٜاسػبَ ٌشدد .ث ٝایٗ سشسیت ػٙؼٛسٞب ٘یض ٘مـی وّیذی دس
ایٗ فٙبٚسی ٘ٛیٗ ثبصی خٛاٙٞذ وشد .ثب سٛخ ٝث ٝایٙى ٝدلز ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞبی ػٙؼٛسٞب ثؼیبس حبئض إٞیز اػز ثٕٞ ٝیٗ
دِیُ اػشفبد ٜاص ا٘ذاصٌ ٜیشٞبی ٔٙبػت  ٚث ٝسجغ آٖ اػشفبد ٜاص ٔجذَ ٞبی ٔٙبػت ٘یض ث ٝخٛدی خٛد ٔٔ ٟٓی ؿٛد .ثب سٛخٝ
ث ٝایٙى ٝأشٚص ٜػیؼشٓ ٞب ث ٝػٕز یىذبسچٔ ٚ ٝدشٕغ ؿذٖ دیؾ ٔی س٘ٚذ  ٚاص عشفی سٕبٔی دشداصؽ ٞب ث ٝكٛسر
دیدیشبَ ا٘دبْ ٔی ؿٛد ،اػشفبد ٜاص ٔجذَ ٞبی ػیٍٙبَ ٘یض اص إٞیز ٚیظ ٜای ثشخٛسداس ٔی ؿٛد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ دس ایٗ
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