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ABSTRACT 
     Wireless sensor networks(WSN) are an exiting emerging technology that 
scientists believe to become a part of every day life in the next few years. 
However, at this time many issues in wireless sensor networks remain unresolved.  
This paper studies the architecture of a neural wireless sensor network designed to 
identify technical condition of the base station of wireless sensor networks ,and 
this work presents an on-chip artificial neural networks(ANN) in a Field 
Programmable Gate Arrays  (FPGA) system. In order to take maximum advantage 
of the distributed architecture of multiple NN systems is to providing a high degree 
of parallelism between NNs and, hence, a higher speed-up in relation to a 
sequential implementation. The goal of this work is to realize the hardware 
implementation of the base station of neural wireless sensor network using FPGAs       
 to measure hamidi ty, temperature and light  for the security system of an office. 
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 FPGAشبكة المتحسس الالسلكي العصبي بواسطة أستخدامتصميم 

  
  الخالصة

شبكات المتحسس الالسلكي هي تكنلوجيا حديثة منبثقة يعتقد العلماء انها ستصبح جـزء مـن   
فأن هنالك عدة مشـاكل فـي شـبكات    , و مع ذلك . الحياة اليومية خالل السنوات القليلة القادمة

هذا البحث يقوم بدراسة تصميم معمارية شبكة المتحسـس  . المتحسس الالسلكي بقية غير محلولة
وان هذه . العصبي لمعرفة الشروط التقنية للقاعدة االساسية لشبكات المتحسس الالسلكي  الالسلكي

ان .   FPGAالعملية ستتم بواسطة تمثيل الشبكة العصبية على الرقائق االلكترونية الممثلة بال   
ن االستفادة من استخدام عملية التجزئة لمعمارية الشبكة العصبية هي للحصول على درجة عالية م

الهدف . التوازي بين الشبكة العصبية وبالتالي ستؤدي الى زيادة السرعة الخاصة بالتنفيذ المتعاقب
من هذا البحث هو البناء المادي للقاعدة االساسية لشبكة المتحسس الالسلكي العصـبي باسـتعمال    

FPGA     و و الحـرارة   لبناء نظام حماية لمقر عمل ما و ذلك من خالل التحسـس بالرطوبـة
 .الضوء 
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