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 ضوری ر حغي   مکان:

اچکيده:    ایاش   نترنتیا  ه یبر پا  یگلخانه ا  ت یریمد   تم سی س   ک یو ساخت    ی ساز  ه یشب  ،ینامه، هدف طراح   انیپا  ن یدر 

 زان ی از جمله نور، دما، رطوبت هوا، نم خاک و م  اهیگ  کیاز    ینگهدار   یبرا  ی اساس   یباشد. که در آن تمام پارامتر ها  یم

 قیاطالعات از طر  نیشود؛ سپس ا  یبر هر کدام از پارامتر ها انجام م  ینمب  یونیبراس یشده و کال  دهی خاک سنج  یشور

 یبرا ستم ی س  نیشوند. در ا  یبه سمت سرور  ارسال م MQTTپروتکل استاندارد   قیاز طر ESP8266 یفا یول واماژ

گ از    زانیم  یریاندازه  فرکانس    Wien Bridge Oscillator  کینم خاک  تا  ا  لویک  ۱۲۳استفاده شده  را   جاد یهرتز 

نم خاک با توجه به    زانیکرده و اطالعات م  رییتغ  یآن، فرکانس کار  یخازن  ت یشده تا با خاص  یطراح  یپراب کند، سپس  

عنوان د به  سنج  ک یالکتر  یخاک،  ا  ی م  دهی خازن،  بر  از طر  ن،یشود. عالوه  توان مجموعه   Deep  قیکنترل مصرف 

Sleep    ماژول تغ  ESP8266در  کنترل  هاپا  راتییو  حا  یرامتر  در  سنسور  از    Deep Sleep  لت هر  استفاده  با 

EEPROM  تیو خاص  Non-Volatile   از    نیشود. همچن  یانجام م آمپر ساعت   یلیم  ۲۰۰۰  یباتر  کی با استفاده 

 قیشارژ مجدد از طر   تیقابل IC TP4056 قیاز طر ز یماه بصورت مداوم کار کند و بعد از آن ن ۶تا   تواندیم ستمیس  نیا

Micro USB  اس   یبرا شده  فراهم  براتآن  گ  ی.  ن  یریاندازه  هوا  رطوبت  و  سنسور    زیدما  شرکت   AHT10از  از 

ASIER  طر از  را  اطالعات  که  شده  اخت  I2Cپروتکل    قیاستفاده  م  ESP8266ماژول    ار یدر  برا  یقرار   ی دهد. 

اتومات  د یکل  کی  ز،ین  Deep Sleepدر حالت    ستم یو فعال بودن کل س   یکامل باتر  هیاز تخل  یریجلوگ   کیسه حالته 

 باشد.   یفراهم م ستمی خاموش کردن س   تیقابل زین یشده که بصورت نرم افزار  یراحط
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