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  )BMS(مفھوم و کاربرد سیستم مدیریت ساختمان 

ھا  ن ھاي اتوماسیون در صنایع، سازما در عصر حاضر، گرایش جوامع صنعتي پیشرفتھ و در حال توسعھ بھ استفاده از سیستم

 ینصب و راه اندازھاي ھنگفت اقتصادي، منجر بھ 

  .ھاي مختلف صنعتي، تجاري، اداري و حتي مسكوني گردیده است

ھاي كنترل بھ صورت جداگانھ، مستلزم صرف وقت، انرژي و نیز 

بھ یك سیستم مدیریت جامع كھ قادر بھ نمایش روز افزون 

  احساس می گردد وضوحعرض مدت زمان كوتاھي باشد، ب

برآورده  رد با ھدفي نوین و منحصر بھ ف یك شیوه

ھاي خود را در زمینھ مدیریت تمامي  بھ كارگرفتھ شده و توانستھ است قابلیت

  .ھاي صنعتي و غیرصنعتي بھ اثبات رساند

اکثر عدم آشنایی کافی  می رود،بھ شمار  ساختمان

کنترل و سیستم ) BMS(سیستم مدیریت ساختمان 

از مفھوم و عملکردی کامال مستقل رند، یکدیگر دا

 بوده و در پروسھ ھوشمند سازی ساختمان ھا بایستی بصورت جداگانھ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند 

ورودی و خروجی حافظھ نترلر ھا، کارتھای کمجموعھ ای از تجھیزات کنترلی شامل 

با انواع مختلفی از پلنت ھای ) Local(می باشند کھ بھ صورت محلی 

بویلرھا، پمپھا، مبدلھای حرارتی، برج ھای خنک کن، 

آسانسورھا، پلھ دوربین ھای مدار بستھ، الم حریق، 

سطح  ،تنظیمات دما، رطوبت، فشار(در ارتباط بوده و مجموعھ ای از عملکردھا و سناریو ھای کنترلی 

/ وشنر غیرفعال و / بستھ، فعال/ ، ثبت آالرم ھا، صدور فرمان ھای باز

جبران سازی زمانبندی،  برنامھتعریف  خطوط روشنایی،

 تامین ایمنی و امنیتو را با ھدف بھینھ سازی مصرف انرژی 

  .بھ اجرا در می آورند

و ) سرور( ھای مرکزیمتصل بھ کامپیوترھای کنترل محلی 

داده مقادیر یا وضعیت و تغییر  ، یکپارچھ سازی اطالعات

گردیده و نیاز کاربر بھ مراجعھ حضوری بھ سیستم ھای کنترل محلی پراکنده 

داده ھا و بکارگیری سیستم مدیریت ساختمان، منجر بھ صرفھ جویی در وقت و آگاھی سریع و بموقع از آخرین تغییرات 

  دمیگردصدور فرمان ھای مورد نیاز در صورت لزوم 

Fمھندسین

مفھوم و کاربرد سیستم مدیریت ساختمان 

در عصر حاضر، گرایش جوامع صنعتي پیشرفتھ و در حال توسعھ بھ استفاده از سیستم

ھاي ھنگفت اقتصادي، منجر بھ  جویي در ھزینھ و مراكز مختلف، با ھدف كاھش نیروي انساني و صرفھ

ھاي مختلف صنعتي، تجاري، اداري و حتي مسكوني گردیده است در محیط ھوشمندھاي كنترل  اي از سیستم

ھاي كنترل بھ صورت جداگانھ، مستلزم صرف وقت، انرژي و نیز  از آنجا كھ نظارت بر صحت عملكرد ھر یك از این سیستم

روز افزون شد، نیاز با حضور نیروي انساني در محل بھ كارگیري آنھا مي

عرض مدت زمان كوتاھي باشد، بدرھوشمند ھاي كنترل  درآوردن اطالعات و سازماندھي كلیھ سیستم

یك شیوه بھ عنوان) سیستم مدیریت ساختمان( BMSدر این راستا طي سالیان اخیر، 

بھ كارگرفتھ شده و توانستھ است قابلیت پیشرفتھ کشورھایدر اكثر 

ھاي صنعتي و غیرصنعتي بھ اثبات رساند بھ كار رفتھ در محیطھوشمند 

BMS  ساختمان توماسیوناصنعت از مفاھیم نسبتا جدید در

سیستم مدیریت ساختمان از مترادف بودن عبارت ھای  آنھابا این مقولھ، تلقی اشتباه 

 ھوشمند را در پی داشتھ است

یکدیگر دابر روی  ی کھو تاثیر متقابلتنگاتنگ  با وجود ارتباط

بوده و در پروسھ ھوشمند سازی ساختمان ھا بایستی بصورت جداگانھ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند 

مجموعھ ای از تجھیزات کنترلی شامل سیستم ھای کنترل ھوشمند در حقیقت 

می باشند کھ بھ صورت محلی ) Field Device(ھیزات میدانی 

برج ھای خنک کن، ھواسازھا، فن کویل ھا، چیلرھا، (مکانیکی و الکتریکی ساختمان 

الم حریق، تابلوھای برق فشار قوی و فشار ضعیف، خطوط روشنایی، سیستم ھای اع

در ارتباط بوده و مجموعھ ای از عملکردھا و سناریو ھای کنترلی 

، ثبت آالرم ھا، صدور فرمان ھای بازو تصاویر وضعیت ھا، سیاالت، مونیتورینگ مقادیر

خطوط روشنایی، و تصویری -، صوتیخاموش بھ تجھیزات مکانیکی، الکتریکی

را با ھدف بھینھ سازی مصرف انرژی )   ...زمستانی و /تغییرات دمای ھوای بیرون، عملکرد تابستانی

بھ اجرا در می آورند) Stand Alone(بھ صورت کامال مستقل از یکدیگر 

ھای کنترل محلی از سیستم  شبکھ ای، در واقع )BMS(سیستم مدیریت ساختمان 

، یکپارچھ سازی اطالعاتمونیتورینگ ،تجمیعکھ با ھدف می باشد  )ایستگاه کاربری

گردیده و نیاز کاربر بھ مراجعھ حضوری بھ سیستم ھای کنترل محلی پراکنده ایجاد از راه دور ھوشمند ھای کنترل 

  .دمختلف ساختمان را برطرف می نمای

بکارگیری سیستم مدیریت ساختمان، منجر بھ صرفھ جویی در وقت و آگاھی سریع و بموقع از آخرین تغییرات 

صدور فرمان ھای مورد نیاز در صورت لزوم پلنت ھا و نیز و محلی یستم ھای کنترل 

  

در عصر حاضر، گرایش جوامع صنعتي پیشرفتھ و در حال توسعھ بھ استفاده از سیستم

و مراكز مختلف، با ھدف كاھش نیروي انساني و صرفھ

اي از سیستم حجم گسترده

از آنجا كھ نظارت بر صحت عملكرد ھر یك از این سیستم

حضور نیروي انساني در محل بھ كارگیري آنھا مي

درآوردن اطالعات و سازماندھي كلیھ سیستم

در این راستا طي سالیان اخیر، 

در اكثر  نیازاین دن كر

ھوشمند ھاي كنترل  سیستم

BMSواژه از آنجا کھ 

با این مقولھ، تلقی اشتباه متخصصان 

ھوشمند را در پی داشتھ است

با وجود ارتباط سیستم ھااین 

بوده و در پروسھ ھوشمند سازی ساختمان ھا بایستی بصورت جداگانھ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند برخوردار 

سیستم ھای کنترل ھوشمند در حقیقت 

)I/O (ھیزات میدانی و نیز تج

مکانیکی و الکتریکی ساختمان 

تابلوھای برق فشار قوی و فشار ضعیف، خطوط روشنایی، سیستم ھای اع

در ارتباط بوده و مجموعھ ای از عملکردھا و سناریو ھای کنترلی ...) و  برقی ھا

سیاالت، مونیتورینگ مقادیر

خاموش بھ تجھیزات مکانیکی، الکتریکی

تغییرات دمای ھوای بیرون، عملکرد تابستانی

بھ صورت کامال مستقل از یکدیگر ساختمان 

سیستم مدیریت ساختمان 

ایستگاه کاربری(جانبی  

ھای کنترل  ی سیستمھا

مختلف ساختمان را برطرف می نمای در نقاط

بکارگیری سیستم مدیریت ساختمان، منجر بھ صرفھ جویی در وقت و آگاھی سریع و بموقع از آخرین تغییرات 

یستم ھای کنترل سعملکرد 
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ھوشمند ضروری است کھ تمامی سناریوھای کنترل و بھینھ سازی مصرف انرژی صرفا در سیستم ھای کنترل 

کھ حتی در  می باشند)  BMS(ت ساختمان زیر مجموعھ ای از سیستم مدیری

از مدار بدون ھیچ گونھ مشکل بھ  BMSو یا بروز نقص و خارج شدن کامل شبکھ 

 ظیفھ اصلی آن نمایشاین در حالیست کھ سیستم مدیریت ساختمان تنھا با وجود سیستم ھای کنترل محلی معنی پیدا می کند و و

و در  ، تعریف برنامھ ھای زمانبندی، دانلود و یا حذف برنامھ ھای کنترلی

Override ( بدون ھیچ گونھ تاثیر گذاری مستقیم بر

در صنعت ھوشمند سازی ساختمان واژه ھوشمند تنھا بھ سیستم ھایی اطالق می گردد کھ سناریو ھای کنترلی بھ نحو مطلوب 

دستگاه مربوطھ مطابق و سیستم بدون نیاز بھ دخالت افراد در اکثر ساعات شبانھ روز قادر بھ کنترل 

و حال آنکھ این مھم در کشور ما بھ ندرت مورد توجھ قرار گرفتھ و کمتر پروژه ای 

  صورت پذیرفتھ باشد

تجھیزات اجرا شده در سطح کشور را بایستی در عدم انتخاب صحیح 

ر متخصصان و مھندسان برق و تاسیسات با سناریو 

قرار دادن تنظیمات سیستم در حالت  ھای کنترلی و عدم توانایی انطباق این سناریوھا با عملکرد پلنت ھای مختلف و در نتیجھ

افزون خانوارھا، صاحبان مشاغل و مدیران سازمان ھای دولتی و خصوصی بھ تجھیز ساختمان ھا و واحد ھای 

یا ساختمانی ) Home Automation(اداری، تجاری و مسکونی بھ یکی از انواع سیستم ھای کنترل ھوشمند خانگی 

زیادی از افراد غیر متخصص بھ این  ورود شمار

عدم و  در بازار ایرانی معتبر دم کثرت برندھاع

و سایر  ان، مھندسبھره بردارانبھ  ارائھ آموزش ھای الزم

اکثر  یناکارآمداجرای غیر اصولی و  ز دالیلھمگی ا

نزد بھره برداران و مصرف و ایجاد دیدگاه منفی نسبت بھ ھرگونھ عملیات ھوشمند سازی 

در برترین برندھای دنیا ی کارگیربمھندسان کارآزموده و مجرب و 

 برندھای(و سیستم ھای کنترل ھوشمند و مدیریت ساختمان 

وژه ھای ھوشمند سازی و نیز انتقال تا با اجرای صحیح و اصولی پر

زمینھ الزم جھت گسترش و ھرچھ کارآمد تر کردن این نوع سیستم ھا در سطح 

BMS تشریح چگونگی ارتباط اپراتورھای مستقر  و

B M Sمھندسین

ضروری است کھ تمامی سناریوھای کنترل و بھینھ سازی مصرف انرژی صرفا در سیستم ھای کنترل 

زیر مجموعھ ای از سیستم مدیری محلی پیاده سازی شده و این سیستم ھا در حقیقت

و یا بروز نقص و خارج شدن کامل شبکھ  BMSصورت عدم تجھیز ساختمان بھ 

  .فعالیت خود ادامھ خواھند داد

این در حالیست کھ سیستم مدیریت ساختمان تنھا با وجود سیستم ھای کنترل محلی معنی پیدا می کند و و

، تعریف برنامھ ھای زمانبندی، دانلود و یا حذف برنامھ ھای کنترلیو ثبت آالرم ھا و اطالعات عملکردی پلنت ھا

Override(اعمال تغییرات در مقادیر و وضعیت داده ھا یا پارامترھا 

  ی می باشدروی سناریوھای کنترل

در صنعت ھوشمند سازی ساختمان واژه ھوشمند تنھا بھ سیستم ھایی اطالق می گردد کھ سناریو ھای کنترلی بھ نحو مطلوب 

و سیستم بدون نیاز بھ دخالت افراد در اکثر ساعات شبانھ روز قادر بھ کنترل  پیاده سازی شده

و حال آنکھ این مھم در کشور ما بھ ندرت مورد توجھ قرار گرفتھ و کمتر پروژه ای  فتھ باشدرگ با تنظیمات از پیش صورت

صورت پذیرفتھ باشدکارآمد در آن و کامال صحیح  بصورت ھوشمند سازیرا میتوان یافت کھ 

اجرا شده در سطح کشور را بایستی در عدم انتخاب صحیح  BMSعلت اصلی عدم کارایی پروژ ھای 

ر متخصصان و مھندسان برق و تاسیسات با سناریو اکثکنترلی، طراحی و اجرای نامناسب پروژه و مھمتر از ھمھ عدم آشنایی 

ھای کنترلی و عدم توانایی انطباق این سناریوھا با عملکرد پلنت ھای مختلف و در نتیجھ

 

افزون خانوارھا، صاحبان مشاغل و مدیران سازمان ھای دولتی و خصوصی بھ تجھیز ساختمان ھا و واحد ھای 

اداری، تجاری و مسکونی بھ یکی از انواع سیستم ھای کنترل ھوشمند خانگی 

Building Automation ( رونق بازار منجر بھBMS  ورود شماردر نتیجھ و

  

ع ،)BMS(اشناختھ بودن مباحث ھوشمند سازی و مدیریت ساختمان 

ارائھ آموزش ھای الزمبھ زیمنس  و برند ھای مطرح مانند ھانیولنمایندگی ھای 

ھمگی ادر انحصار گرفتن دانش فنی ھوشمند سازی،  عالقمند و در نتیجھ

 BMS  و ایجاد دیدگاه منفی نسبت بھ ھرگونھ عملیات ھوشمند سازی کشور سطح در

  

مھندسان کارآزموده و مجرب و از ی ھره مندباکسیس با ھوشمند شاور 

و سیستم ھای کنترل ھوشمند و مدیریت ساختمان ) Smart-Busبرند (سیستم ھای ھوشمند خانگی 

Regin   وBeckhoff ( تا با اجرای صحیح و اصولی پر تالش استدر

زمینھ الزم جھت گسترش و ھرچھ کارآمد تر کردن این نوع سیستم ھا در سطح  ،دانش فنی الزم بھ تمامی افراد فعال و عالقمند

   جامعھ را بھ شایستھ ترین شکل ممکن فراھم آورد

BMSآنچھ در ادامھ می آید بررسی ساختار سخت افزاری و نرم افزاری شبکھ 

  در ساختمان و یا اپراتورھای راه دور با مجموعھ سیستم می باشد   

  )BMS(سیستم مدیریت سختمان 

ضروری است کھ تمامی سناریوھای کنترل و بھینھ سازی مصرف انرژی صرفا در سیستم ھای کنترل  نکتھدرک این 

محلی پیاده سازی شده و این سیستم ھا در حقیقت

صورت عدم تجھیز ساختمان بھ 

فعالیت خود ادامھ خواھند داد

این در حالیست کھ سیستم مدیریت ساختمان تنھا با وجود سیستم ھای کنترل محلی معنی پیدا می کند و و

و ثبت آالرم ھا و اطالعات عملکردی پلنت ھا

اعمال تغییرات در مقادیر و وضعیت داده ھا یا پارامترھا صورت لزوم 

روی سناریوھای کنترل

در صنعت ھوشمند سازی ساختمان واژه ھوشمند تنھا بھ سیستم ھایی اطالق می گردد کھ سناریو ھای کنترلی بھ نحو مطلوب 

پیاده سازی شدهدر آنھا 

با تنظیمات از پیش صورت

را میتوان یافت کھ 

علت اصلی عدم کارایی پروژ ھای در واقع 

کنترلی، طراحی و اجرای نامناسب پروژه و مھمتر از ھمھ عدم آشنایی 

ھای کنترلی و عدم توانایی انطباق این سناریوھا با عملکرد پلنت ھای مختلف و در نتیجھ

 دستی جستجو کرد

افزون خانوارھا، صاحبان مشاغل و مدیران سازمان ھای دولتی و خصوصی بھ تجھیز ساختمان ھا و واحد ھای گرایش روز  

اداری، تجاری و مسکونی بھ یکی از انواع سیستم ھای کنترل ھوشمند خانگی 

)Building Automation

  حیطھ گردیده است

اشناختھ بودن مباحث ھوشمند سازی و مدیریت ساختمان جدید و ن

نمایندگی ھای تمایل 

عالقمند و در نتیجھافراد 

 BMSپروژه ھای

   می باشند کنندگان

شاور شرکت مھندسین م

سیستم ھای ھوشمند خانگی زمینھ 

Tridium،Regin 

دانش فنی الزم بھ تمامی افراد فعال و عالقمند

جامعھ را بھ شایستھ ترین شکل ممکن فراھم آورد

آنچھ در ادامھ می آید بررسی ساختار سخت افزاری و نرم افزاری شبکھ 

در ساختمان و یا اپراتورھای راه دور با مجموعھ سیستم می باشد   

سیستم مدیریت سختمان   ساختار شبكھ
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تمرامی جرانبی ھمرراه برا گسترده متشكل از یك یا چنرد كرامپیوتر مركرزي و 

  .باشد ھاي مختلف یك ساختمان مي

و در مراحرل بعرد  سراختمانالكتریكري  و مكرانیكي پلنت ھرای

ایرن و نیز دریافت فرامین كنترلري از طررف بھ منظور ارسال اطالعات سیستم 

  .باشد مي...) سنسور، شیربرقی، موتور دمپر، دتکتور و 

قررار مری  BMSپلنت ھا و تجھیزات میدانی در پایین ترین سطح و کامپیوترھای مرکزی و جانبی در باالترین سرطح از شربکھ 

  .بوسیلھ کابلھای چند رشتھ بھ تجھیزات میدانی متصل می شوند

برھ از طریق کابلھای شربکھ ) Star(ستاره ای  یا )

در سطح میرانی دوم سیسرتم ھرای کنتررل محلری و کامپیوترھرای مرکرزی و جرانبی بوسریلھ کابلھرای شربکھ برھ اینتررفیس ھرای 

متصل شده و سپس این اینترفیس ھرا بصرورت بری سریم یرا بوسریلھ کابلھرای فیبرنروری یرا 

کامپیوترھای مرکزی و جانبی عملیات تبادل داده ھا برا سیسرتم ھرای کنتررل محلری را بوسریلھ نررم افرزار 

یکرری پیشرررفتھ انجررام داده و مرردیریت سیسررتم را برررای اپراتورھررای محلرری یررا راه دور 

فررراھم مرری ) اینترنررت(

 نمایند  

  

  

  

  

  

  

  

  

در سیستم ھرای : نکتھ

نظرررررررارت تصرررررررویری 

) دوربررین مرردار بسررتھ(

ل محلری را ایفرا باشند، دوربین ھرا ھمزمران نقرش تجھیرزات میردانی و سیسرتم ھرای کنترر

تجھیرزات  در نقرشسیسرتم کنتررل محلری و دوربرین ھرا 

سروئیچ ھرا، (تجھیرزات شربکھ  ،)I/Oکنترلرھرا و کرارت ھرای 

   .مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند یا بھ اصطالح زبان

ôمھندسین��

گسترده متشكل از یك یا چنرد كرامپیوتر مركرزي و   از دیدگاه كلي، یك شبكھ BMSھمانگونھ کھ ذکر شد 

ھاي مختلف یك ساختمان مي بھ كار رفتھ در بخش) Local(ھاي كنترل محلي 

پلنت ھرایھاي كنترل محلي در درجھ اول، نظارت بر عملكرد 

بھ منظور ارسال اطالعات سیستم و جانبی ھاي مركزي  تبادل اطالعات با كامپیوتر

سنسور، شیربرقی، موتور دمپر، دتکتور و ( میدانیتجھیزات پلنت ھا و كامپیوترھا جھت اعمال بھ 

پلنت ھا و تجھیزات میدانی در پایین ترین سطح و کامپیوترھای مرکزی و جانبی در باالترین سرطح از شربکھ 

  :تباط سخت افزاری آنھا با یکدیگر نیز بھ شرح زیر می باشد

بوسیلھ کابلھای چند رشتھ بھ تجھیزات میدانی متصل می شوند I/Oکارتھای در پایین ترین سطح، 

)Bus(بھ شکل زنجیره ای  سیستم ھای کنترل محلیاول  میانی

 .یکدیگر متصل میشوندو سپس بھ  

در سطح میرانی دوم سیسرتم ھرای کنتررل محلری و کامپیوترھرای مرکرزی و جرانبی بوسریلھ کابلھرای شربکھ برھ اینتررفیس ھرای 

متصل شده و سپس این اینترفیس ھرا بصرورت بری سریم یرا بوسریلھ کابلھرای فیبرنروری یرا ...) و  ، مبدلسوئیچ، روتر

 کابلھای شبکھ با یکدیگر مرتبط می شوند

کامپیوترھای مرکزی و جانبی عملیات تبادل داده ھا برا سیسرتم ھرای کنتررل محلری را بوسریلھ نررم افرزار در باالترین سطح، 

یکرری پیشرررفتھ انجررام داده و مرردیریت سیسررتم را برررای اپراتورھررای محلرری یررا راه دور مونیتورینررگ مجھررز بررھ رابررط گراف

باشند، دوربین ھرا ھمزمران نقرش تجھیرزات میردانی و سیسرتم ھرای کنترر) IP(چنانچھ دوربین ھا از نوع دیجیتال 

سیسرتم کنتررل محلری و دوربرین ھرا  نقرشدر  DVRخواھند نمود و چنانچھ دوربین ھا آنالوگ باشرند، دسرتگاه 

  ظاھر خواھند شد

کنترلرھرا و کرارت ھرای ( سیسرتم ھرای کنتررل، بایسرتی BMSبرای شکل گیری یک شبکھ 

یا بھ اصطالح زبان پروتکلو کامپیوترھای مرکزی و جانبی با یک 

ھمانگونھ کھ ذکر شد 

ھاي كنترل محلي  مسیست

ھاي كنترل محلي در درجھ اول، نظارت بر عملكرد  ي سیستم وظیفھ

تبادل اطالعات با كامپیوتر

كامپیوترھا جھت اعمال بھ 

پلنت ھا و تجھیزات میدانی در پایین ترین سطح و کامپیوترھای مرکزی و جانبی در باالترین سرطح از شربکھ 

تباط سخت افزاری آنھا با یکدیگر نیز بھ شرح زیر می باشدو ارگیرند 

در پایین ترین سطح،   

میانیدر سطح   

 I/Oکارتھای 

در سطح میرانی دوم سیسرتم ھرای کنتررل محلری و کامپیوترھرای مرکرزی و جرانبی بوسریلھ کابلھرای شربکھ برھ اینتررفیس ھرای   

سوئیچ، روتر(شبکھ 

کابلھای شبکھ با یکدیگر مرتبط می شوند

ô  ،در باالترین سطح

مونیتورینررگ مجھررز بررھ رابررط گراف

چنانچھ دوربین ھا از نوع دیجیتال 

خواھند نمود و چنانچھ دوربین ھا آنالوگ باشرند، دسرتگاه 

ظاھر خواھند شدمیدانی 

برای شکل گیری یک شبکھ 

و کامپیوترھای مرکزی و جانبی با یک ) ...و  روترھا
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و اینترررفیس ھررای شرربکھ بررا پروتکررل ارتبرراطی میرران 

در اینصورت بایستی از مبدلھای مخصوص برای تبدیل پروتکل ھا بھ یکدیگر و برای برقرراری ارتبراط میران سرطوح براالیی و 

م یرک کنترل ھوشمند فعالیت می کنند و ھرکدامیدانی و 

  بر میگزینندتجھیزات 

-Lonworks,KNX,Modپروتکررررل ھررررای اسررررتاندارد در تولیرررردات ایررررن شرررررکت ھررررا معمرررروال از میرررران پروتکررررل ھررررای  

کھ در واقرع ھمران پروتکرل ھرای ارتبراطی میران سیسرتم ھرای کنتررل و 

پروتکرررررررل ھرررررررای اسرررررررتاندارد مرررررررورد اسرررررررتفاده توسرررررررط تجھیرررررررزات شررررررربکھ نیرررررررز عمررررررردتا از میررررررران پروتکرررررررل ھرررررررای 

  جانبی می باشند/انتخاب میشود کھ در واقع ھمان پروتکل ھای ارتباطی میان اینترفیس ھای شبکھ و کامپیوترھای مرکزی

تھویرھ (مانند ھانیول و زیمنس تقریبا تمامی سیستم ھا و تجھیزات کنترل ھوشمند متعارف بررای یرک سراختمان 

 Field(را ھمرراه برا تجھیرزات میردانی ) مطبروع، موتورخانرھ، روشرنایی، اعرالم حریرق، کنتررل ترردد، دوربرین ھرای مداربسرتھ

پروتکرل  نیز انتخابیار داشتن نرم افزارھای مونیتورینگ بسیار قدرتمند و 

تجھیرزات (یک سیستم مدیریت ساختمان را از پرایین تررین سرطح 

 ،Smart-Home  صررفا در زمینرھ برخری ... و

  می نمایند

یرا و ن کھ ممکن است با پروتکل ھای برندھای دیگرر یکسرا

انتخاب سیسرتم ھرای کنتررل ھوشرمند از بھتر است مد نظر باشد 

برررای ترجمررھ پروتکرل ھررا بررھ تعرداد زیررادی مبردل ترا بدینوسرریلھ از بکررارگیری 

  جلوگیری بعمل آیدو افزایش قیمت تمام شده پروژه 

، Bacnet/IPماننرد  IPدر سال ھای اخیر گرایش تولید کنندگان تجھیزات کنترل ھوشمند بھ استفاده از پروتکل ھای مبتنی برر 

عردم نیراز ( BMSتبادل اطالعات، انطباق با پروتکل ھای سطوح باالیی شربکھ 

  پروتکل ھا جستجوکرد

Honeywell ،Beckhoff، Regin ( و اتوماسرررریون خررررانگی

TCP/IP  وBacnet/IP  را برا ھردف حرذف مبردل ھرا و

  قرار می دھند تسھیل ارتباط سیستم ھای کنترل ھوشمند محلی با کامپیوترھای مرکزی و جانبی

و جانبی ) Server(وترھای مرکزی بر روی کامپی

ند کھ این نرم افزارھا عالوه بر امکانات پیشرفتھ گرافیکی و برنامھ نویسی کھ در اختیار اپراتور قرار مری 

B M Sمھندسین

و اینترررفیس ھررای شرربکھ بررا پروتکررل ارتبرراطی میرران  سیسررتم ھررای کنترررلپروتکررل ارتبرراطی میرران  BMSدر اکثررر شرربکھ ھررای 

  تفاوت داردو اینترفیس ھای شبکھ جانبی /کامپیوترھای مرکزی

در اینصورت بایستی از مبدلھای مخصوص برای تبدیل پروتکل ھا بھ یکدیگر و برای برقرراری ارتبراط میران سرطوح براالیی و 

  

میدانی و  زمینھ تولید تجھیزاتسراسر جھان در امروزه شرکت ھای بسیاری در 

تجھیزات  بین ات شبکھرتباطارد را جھت امکان پذیر نمودن یا دو پروتکل استاندا

پروتکررررل ھررررای اسررررتاندارد در تولیرررردات ایررررن شرررررکت ھررررا معمرررروال از میرررران پروتکررررل ھررررای  

Bus,TCP/IP,S-Bus,C کھ در واقرع ھمران پروتکرل ھرای ارتبراطی میران سیسرتم ھرای کنتررل و  انتخاب می شود

  یس ھای شبکھ می باشند

پروتکرررررررل ھرررررررای اسرررررررتاندارد مرررررررورد اسرررررررتفاده توسرررررررط تجھیرررررررزات شررررررربکھ نیرررررررز عمررررررردتا از میررررررران پروتکرررررررل ھرررررررای 

Ethernet,TCP/IP,Bacnet/IP,HTTP,SNMP,…   

انتخاب میشود کھ در واقع ھمان پروتکل ھای ارتباطی میان اینترفیس ھای شبکھ و کامپیوترھای مرکزی

مانند ھانیول و زیمنس تقریبا تمامی سیستم ھا و تجھیزات کنترل ھوشمند متعارف بررای یرک سراختمان 

مطبروع، موتورخانرھ، روشرنایی، اعرالم حریرق، کنتررل ترردد، دوربرین ھرای مداربسرتھ

یار داشتن نرم افزارھای مونیتورینگ بسیار قدرتمند و و با در اخت بسیار متنوع تولید می نمایند

یک سیستم مدیریت ساختمان را از پرایین تررین سرطح  ،استاندارد یکسان برای تمامی سیستم ھای کنترل ھوشمند

  پیاده سازی می نمایند) مدیریت از راه دور(تا باالترین سطح ممکن 

، Tridium، BECKHOFF ،Regin ،Gent کمپانی ھرا ماننرد

می نمایندساختمان بصورت تخصصی فعالیت متعارف از سیستم ھای کنترل ھوشمند 

کھ ممکن است با پروتکل ھای برندھای دیگرر یکسرا استاندارد مخصوص بھ خود را دارندپروتکل ھریک از این برندھا 

مد نظر باشد  BMSچنانچھ تلفیقی از برندھای مختلف برای ایجاد یک شبکھ 

ترا بدینوسرریلھ از بکررارگیری  صرورت پررذیردپروتکررل یکسرران برا 

و افزایش قیمت تمام شده پروژه  BMSیدگی بیش از حد شبکھ پیچ یکدیگر و در نتیجھ

در سال ھای اخیر گرایش تولید کنندگان تجھیزات کنترل ھوشمند بھ استفاده از پروتکل ھای مبتنی برر 

Ethernet 

  در محصوالت خود افزایش یافتھ است

تبادل اطالعات، انطباق با پروتکل ھای سطوح باالیی شربکھ بسیار باالی سرعت  دلیل این گرایش را باید در

پروتکل ھا جستجوکردتنظیم و پیکربندی ساده تر نسبت بھ سایر  و نیز 

Tridium،Honeywell(برنرررردھای فعررررال در زمینررررھ اتوماسرررریون سرررراختمان 

TCP/IP در تولیدات جدید خرود پروتکرل ھرا و پرورت ھرای) 

تسھیل ارتباط سیستم ھای کنترل ھوشمند محلی با کامپیوترھای مرکزی و جانبی

بر روی کامپیجھت نصب  نرم افزارھای مونیتورینگ قدرتمند دارایاین برند ھا ھمچنین 

ند کھ این نرم افزارھا عالوه بر امکانات پیشرفتھ گرافیکی و برنامھ نویسی کھ در اختیار اپراتور قرار مری باش

در اکثررر شرربکھ ھررای 

کامپیوترھای مرکزی

در اینصورت بایستی از مبدلھای مخصوص برای تبدیل پروتکل ھا بھ یکدیگر و برای برقرراری ارتبراط میران سرطوح براالیی و 

  پایینی استفاده نمود

امروزه شرکت ھای بسیاری در 

یا دو پروتکل استاندا

پروتکررررل ھررررای اسررررتاندارد در تولیرررردات ایررررن شرررررکت ھررررا معمرررروال از میرررران پروتکررررل ھررررای  

Bus,C-Bus,…

یس ھای شبکھ می باشنداینترف

پروتکرررررررل ھرررررررای اسرررررررتاندارد مرررررررورد اسرررررررتفاده توسرررررررط تجھیرررررررزات شررررررربکھ نیرررررررز عمررررررردتا از میررررررران پروتکرررررررل ھرررررررای 

Ethernet,TCP/IP,Bacnet/IP,HTTP,SNMP,…

انتخاب میشود کھ در واقع ھمان پروتکل ھای ارتباطی میان اینترفیس ھای شبکھ و کامپیوترھای مرکزی

مانند ھانیول و زیمنس تقریبا تمامی سیستم ھا و تجھیزات کنترل ھوشمند متعارف بررای یرک سراختمان  نی ھابرخی کمپا

مطبروع، موتورخانرھ، روشرنایی، اعرالم حریرق، کنتررل ترردد، دوربرین ھرای مداربسرتھ

Device  (بسیار متنوع تولید می نمایند

استاندارد یکسان برای تمامی سیستم ھای کنترل ھوشمندھای 

تا باالترین سطح ممکن ) میدانی

کمپانی ھرا ماننرد بسیاری از

از سیستم ھای کنترل ھوشمند 

ھریک از این برندھا 

  متفاوت باشند

چنانچھ تلفیقی از برندھای مختلف برای ایجاد یک شبکھ 

برا برنرردھایی میران 

یکدیگر و در نتیجھ

در سال ھای اخیر گرایش تولید کنندگان تجھیزات کنترل ھوشمند بھ استفاده از پروتکل ھای مبتنی برر 

TCP/IP  وEthernet

در محصوالت خود افزایش یافتھ است

دلیل این گرایش را باید در

و نیز ) بھ مبدل ھا

برنرررردھای فعررررال در زمینررررھ اتوماسرررریون سرررراختمان 

)Smarthome (

تسھیل ارتباط سیستم ھای کنترل ھوشمند محلی با کامپیوترھای مرکزی و جانبی

این برند ھا ھمچنین 

)Station ( باشمی
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ر براحتی با انواع سیسرتم ھرای کنتررل از برنردھای مختلرف ارتبراط برر قررا

  فراھم می نماینداز طریق اینترنت 

برا را نیرز و رابرط ھرای کراربری گرافیکری جدید خود امکانرات وب سررور 

و نررم افزارھرای مونیتورینرگ  نصربم نیراز برھ در نتیجرھ عرد

اپراتورھرا و برنامرھ نرویس ھرا  بدینوسیلھ BMSعالوه بر کاھش قیمت تمام شده پروژه ھای 

   ھا بھ سیستم ھای کنترل متصل شده و تنظیمات مورد نظرشان را انجام دھند

نموده است کھ عالوه بر  JACEتحت عنوان و اقدام بھ تولید کنترلرھایی 

و  Mod-Bus ،Lonworksماننرد امکانات برنامھ نویسی و وب سرور، قرادر برھ تبردیل برخری از پرکراربردترین پروتکرل ھرا 

Ethernet  و بالعکس می باشد  

برا ھرر نروع گسرتردگی از نظرر تعرداد را  BMSبھ این ترتیب با در اختیار داشتن چنین کنترلرھایی می توان تمرامی شربکھ ھرای 

  تعداد پروتکل ھا پیاده سازی نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

              تجمی��ع جزئ��ی

                                  

سیس��تم         

                                

                                                                       تجمی�����������������������������������������������������������������������������������������ع کام�����������������������������������������������������������������������������������������ل

Fمھندسین

براحتی با انواع سیسرتم ھرای کنتررل از برنردھای مختلرف ارتبراط برر قررا دارا بودن درایور بسیاری از پروتکل ھا

از طریق اینترنت  نیزرا  BMSشبکھ بھ اپراتورھای راه دور امکان اتصال 

Honeywell  وTridium جدید خود امکانرات وب سررور  در کنترلرھای

در نتیجرھ عردو  کامپیوترھرای مرکرزی و جرانبی ھدف رفع ضرورت بکارگیری

عالوه بر کاھش قیمت تمام شده پروژه ھای تا کرده اند پیش بینی 

ھا بھ سیستم ھای کنترل متصل شده و تنظیمات مورد نظرشان را انجام دھند Web Browserبتوانند بھ راحتی از طریق 

و اقدام بھ تولید کنترلرھایی حتی از این مرحلھ نیز فراتر رفتھ  

امکانات برنامھ نویسی و وب سرور، قرادر برھ تبردیل برخری از پرکراربردترین پروتکرل ھرا 

Bacnet/IP ،OBIX ،SNMP ،HTTP ،Ethernetپروتکل ھای 

بھ این ترتیب با در اختیار داشتن چنین کنترلرھایی می توان تمرامی شربکھ ھرای 

تعداد پروتکل ھا پیاده سازی نمود و نوع برند سیستم ھای کنترل،تجھیزات میدانی، تعداد

  

  

  

  

  

  

                                

تجمی�����������������������������������������������������������������������������������������ع کام�����������������������������������������������������������������������������������������ل

  تجمیع فراگیر 

دارا بودن درایور بسیاری از پروتکل ھادھند، بدلیل 

امکان اتصال نموده و 

Honeywellبرندھای 

ھدف رفع ضرورت بکارگیری

پیش بینی برنامھ نویسی 

بتوانند بھ راحتی از طریق 

 Tridiumکمپانی 

امکانات برنامھ نویسی و وب سرور، قرادر برھ تبردیل برخری از پرکراربردترین پروتکرل ھرا 

TCP/IP  پروتکل ھای بھ

بھ این ترتیب با در اختیار داشتن چنین کنترلرھایی می توان تمرامی شربکھ ھرای 

تجھیزات میدانی، تعداد

   غیر متمرکز
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ë5©مھندسین
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Smart-Home(  اتوماسرریون خررانگی  پررروژه ھررایدر

Tridium   وHoneywell ( در پررروژه ھررای اتوماسرریون

تھویررھ مطبرروع، ھوشررمند خررانگی، مشررتمل بررر سیسررتم ھررای 

  می نماید را طراحی، اجرا و راه اندازی

، مساحت ...)اداری، تجاری ومسکونی، (بستھ بھ نوع کاربری 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بھ کار رفتھ در آن 

سترده تر باشد بالتبع بدیھی است کھ ھرقدر تعداد پلنتھایی کھ بایستی تحت کنترل و مونیتورینگ قرارگیرند بیشتر و ابعاد آنھا گ

سنسورھا، سوئیچ ھا، محرکھای الکتریکی، (میدانی 

، تجھیزات ...)روترھا، ھاب سوئیچ ھا، وب سرورھا، کامپیوترھای مرکزی و جانبی و 

و در نھایت حجم عملیات اجرایی و مھندسی بیشتری مورد نیاز بوده و در 

ھزینھ  برآورد ھمچنینشبکھ و و  کنترلتعداد تجھیزات 

تابع در اختیار داشتن تمامی پالنھای معماری، برق و تاسیسات و کلیھ 

  می باشد... رایزر دیاگرام ھای طراحی شده برای تلفن، سیستم ھای صوتی، دوربین مدار بستھ، اعالم حریق، کنترل تردد و 

1 مھندسین!

Home(بررا بھررره گیررری از برنررد  شرررکت مھندسررین مشرراور ھوشررمند اکسرریس

Home ( و برنرردھای)Beckhoff،Regin ،Tridium 

Building Automation ( کلیررھ پررروژه ھررایBMS  مشررتمل بررر سیسررتم ھررای

را طراحی، اجرا و راه اندازیموتورخانھ، اعالم حریق، کنترل تردد و دوربین ھای مداربستھ 

بستھ بھ نوع کاربری ھوشمند سازی یک ساختمان و سطوح اجرایی مرتبط با 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بھ کار رفتھ در آن و ابعاد تعداد  ،ھمچنین نوعو  بنا، ابعاد فضاھا، تعداد طبقات، تعداد واحد ھا

بدیھی است کھ ھرقدر تعداد پلنتھایی کھ بایستی تحت کنترل و مونیتورینگ قرارگیرند بیشتر و ابعاد آنھا گ

میدانی تجھیزات  ،)، تابلوھاI/Oکنترلرھا، کارتھای (تعداد تجھیزات کنترلی 

روترھا، ھاب سوئیچ ھا، وب سرورھا، کامپیوترھای مرکزی و جانبی و (، تجھیزات شبکھ ...)

و در نھایت حجم عملیات اجرایی و مھندسی بیشتری مورد نیاز بوده و در ...) ، لولھ، راکت، پایھ، بست و کابل، سینی

  نتیجھ ھزینھ ھا نیز افزایش می یابد

تعداد تجھیزات نوع و پرواضج است کھ ارزیابی دقیقتر پروژه از لحاظ انتخاب برند، 

تابع در اختیار داشتن تمامی پالنھای معماری، برق و تاسیسات و کلیھ عملیات مھندسی و اجرایی جھیزات 

رایزر دیاگرام ھای طراحی شده برای تلفن، سیستم ھای صوتی، دوربین مدار بستھ، اعالم حریق، کنترل تردد و 

 مھدی ملکوتی خواه

 BMSمدیر فنی واحد 

      ھوشمند اکسیس
  

  

 

شرررکت مھندسررین مشرراور ھوشررمند اکسرریس

)Home-Automation

lding Automation(سرراختمان 

موتورخانھ، اعالم حریق، کنترل تردد و دوربین ھای مداربستھ 

و سطوح اجرایی مرتبط با  ھزینھ

بنا، ابعاد فضاھا، تعداد طبقات، تعداد واحد ھا

 می باشد متغیر 
بدیھی است کھ ھرقدر تعداد پلنتھایی کھ بایستی تحت کنترل و مونیتورینگ قرارگیرند بیشتر و ابعاد آنھا گ

تعداد تجھیزات کنترلی 

...)ترانسمیترھا و 

کابل، سینی(اجرایی 

نتیجھ ھزینھ ھا نیز افزایش می یابد

پرواضج است کھ ارزیابی دقیقتر پروژه از لحاظ انتخاب برند، 

جھیزات ت اجرا، شامل کل

رایزر دیاگرام ھای طراحی شده برای تلفن، سیستم ھای صوتی، دوربین مدار بستھ، اعالم حریق، کنترل تردد و 

  

  

  

مھدی ملکوتی خواه

مدیر فنی واحد  

ھوشمند اکسیس مھندسین مشاور


