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 به نام خدا

 

 

  BACnet پروتکل

 

BACnet مخفف  کهBuilding Automation Control Network  ،به معنی شبکه کنترل اتوماسیون ساختمان است

د تایید که مور BACnetهای کنترلی است. یک پروتکل ارتباطی استاندارد برای اتوماسیون ساختمان و شبکه

های اتوماسیون ساختمان است، برای ایجاد قابلیت همکاری بین دستگاه ANSI( و ISOالمللی )استاندارد بین

 است.

تمايل فراوان مالكین ساختمان براي همسان سازي سیستم هاي ساختمان بود.  BACnet علت ايجاد استاندارد

تم هاي مختلف ساختمان و يا سیستم هاي همسان سازي يعني قابلیت همكاري تجهیزات يكپارچه با سیس

 .كنترلي و اتوماسیون ساختمان صرف نظر از تولید كنندگان آن ها

 براي دستیابي به اين هدف كمیته استانداردسازي انجمن تولیدكنندگان وسايل گرمايشي و سرمايشي آمريكا

(ASHRAE)  پاسخگوي اين نیاز جامعه باشد به بررسي همه جانبه خود را براي وضع استاندارد جامعي كه بتواند

 كار گرفت و در اين راه با همه كمیته هاي استاندارد داخلي و خارجي ارتباطات گسترده اي را انجام داد. 

را بر پايه آخرين   BACnet، ۵۹۹۱در سال  ASHRAE سال بحث و تحقیق كمیته استاندارد سازي ۹باالخره پس از 

  .به صنعت عرضه كرد دستاورد هاي علم انتقال اطالعات

در دسامبر همان سال به وسیله موسسه استاندارد آمريكا، به عنوان استاندارد ملي اتوماسیون این پروتکل 

 .شناخته شد

تالش مي كند و همواره در ارتباط با  BACnet كمیته استانداردسازي همواره براي توسعه و افزايش قابلیت هاي

خدمات اتوماسیون را براي صنايع و ساختمانها ارائه مي كنند همكاري داشته صنايع و شركتهاي بیشماري كه 

به عنوان يك استاندارد باز همواره مورد استقبال مهندسان و طراحان  BACnet است. از اين رو است كه استاندارد

 .قرار مي گیرد

ترش يافته و مورد استفاده كه با موشكافي و حساسیت ويژه اي طراحي گرديد، به سرعت گس BACnet استاندارد

 و كامال مورد اعتماد مهندسان اتوماسیون مي باشد. قرار مي گیرد

را اين استاندارد كه گواهي هاي بین المللي زيادي مبني بر كارايي فوق العاده و مورد انتظار مهندسان و طراحان 

 .شده است ISO 16484-5 گواهي نامهموفق به اخذ  ۳۰۰۲دارد در سال 

 BACnet همراه صرفه جويي در هزينه از محصوالت كنترلي كه درشركته به مديران و مالكان امكان مي دهد تا ب 

  .هاي مختلف ساخته شده اند به صورت يكپارچه و منسجم استفاده كنند

این پروتکل برای سطح  به طور ویژه برای نیازهای ساختمان گسترش یافته است. BACnet  پروتکل ارتباطی

 -)گرمایش   اتوماسیون و سطح مدیریت مناسب است و تاکید آن بر کنترل و اتوماسیون ساختمان در طرح های
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 ، کنترل آتش، تشخیص نفوذ، و سیستم های کنترل دسترسی قرار داده شدهHVAC  سرمایش و تهویه مطبوع(

و آسانسور به طور مداوم   ساختمان مانند پله برقی خاص برای سیستم های BACnet است و همچنین پروتکل

 در حال توسعه است. 

و سرویس های تحت  )آدرس پذیری با دامنه باال( IPv6 با یکپارچه سازی جدید با فناوری ارتباطات مانند

 ند جانبه در حال توسعه است.پسند ، و چ IT بصورت ساختاری BACnet استاندارد , وب

در سطح باالیی از کیفیت و قابلیت اطمینان برنامه ریزی   AMEV و ASHRAE   در حال حاضر، مشخصات تجهیزات

 استاندارد شده است. ,با انجام فرآیندهای تضمینی , با تست دقیق

بدون آنكه نیازي به تعويض اين امكان در حقیقت قابلیت تعويض كنترل كننده هاي مختلف را به مالك مي دهد 

سیستم كنترلي باشد. قبل از طراحي اين استاندارد، تولید كننده هاي وسايل كنترلي، هر يك براي ارتباط وسايل 

 خود با شبكه ساختمان، از استاندارد ساخت خود استفاده مي كردند. 

اين استانداردها به هیچ وجه با يكديگر سازگار نبود و اگر مالك تصمیم به تعويض يك كنترل كننده مي گرفت، مي 

امكان   BACnetبايست هزينه نصب سیستم كنترلي جديد را نیز مي پرداخت و اين مقرون به صرفه نبود. همچنین 

مي سازد و در ساختماني كه از اين استاندارد  كنترل همه جانبه وسايل كنترلي را از يك ايستگاه كنترل میسر

استفاده شده است، اپراتور نگران برقراري ارتباط بین وسايل كنترلي نصب شده در هر گوشه اي از ساختمان 

 نیست.

در دنیا در بخش هوشمندسازی ساختمانهایی با نقاط کنترلی باال بایستی مجوزهای مربوطه را در  BMSبرندهای 

یا پروتکل شبکه  BACnetکنند, یکی از این مجوز ها آزمایش کارایی در پروتکل هوشمند سازی این قسمت کسب 

کنترل اتوماسیون ساختمان است که یک پروتکل ارتباطی استاندارد در انتقال اطالعات در سیستم های هوشمند 

 شمار می رود .ه و کنترل ساختمان ب

 

 نماید.   را مشخص می از یک دستگاه یا سیستم به دیگری (Data Frames) ها  چگونگی انتقال پیام BACnet پروتکل

 

 توانند حاوی اطالعات ذیل باشند:ها می   پیام

 نری )روشن/خاموش بودن پمپ یا باز/بسته کردن پنجره(مقادیر ورودی و خروجی بای 
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 )مقادیر ورودی و خروجی آنالوگ )جریان جاری در یک سنسور دما، ولتاژ کنترلی برای یک شیر 

 )مقادیر ورودی و خروجی آنالوگ و باینری نرم افزاری )خواندن میزان دما از یک سنسور دما 

 بندی  اطالعات زمان 

 رها )سنسور تشخیص حرکت، کنتاکت در(اطالعات رخدادها و هشدا 

 ها )برای باال بردن امنیت تنظیمات پیکربندی(  فایل 

 منطق کنترلی 

منتقل گردند. استفاده  ARCNET ، یاEthernet ،MS/TP ،LonTalk ،ZigBee توانند از طریق  می BACnet های  پیام

های طوالنی، ارتباط تلفنی   رای مسافتموجود در اینترانت ساختمان یک انتخاب مناسب است. ب LAN از شبکه

 تر است.  نقطه و اینترنت مناسب-به-نقطه

 

BACnet :بیشتر برای موارد زیر مناسب است 

 های کنترل  کنترل برنامه HVAC )در اروپا یکپارچگی در الیه مدیریت و اتوماسیون( 

 های آتش(  های ایمنی منزل )پنل  یکپارچگی سیستم 

 

BACnet دهد مانند: های استاندارد کردن را انجام می  تراکنش 

 (COS/COV (change of value/ state 

 های تاریخی  داده 

 کنترل دسترسی به داده 

 جایی فایل  جابه 

 ها  بازیابی برنامه -ذخیره 

 بندی و تقویم  کارایی زمان 

 

BACnet افزار است.  فرم نرم  یا پلت  افزار خاصی، سیستم عملیاتی  مستقل از هر سخت 

BACnet و دستگاه ها نمونه هایی از این اشیاء هستند.   یک پروتکل شیءگراست. نقاط ورودی/خروجی، برنامه ها

 قسمتی از اطالعات و یا گروهی از نقاط داده باشد که عمل خاصی را انجام می دهد.یک شی می تواند 
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 می تواند برای نمایش جنبه های مختلف یک سیستم کنترلی مانند موارد زیر استفاده شود: BACnet یک شیء 

 اشیاء دستگاه ( یک دستگاه فیزیکی ( 

 )یک ورودی دما )ورودی آنالوگ 

 )یک کنترل رله )خروجی باینری 

تنها رفتار   BACnet سیستم ها و وسایل مانند یک جعبه سیاه شامل تعدادی از اشیاء دیده می شود. اشیاء

 بیرونی سیستم ها و وسایل را تعیین می کنند. )کارایی داخلی تعریف نشده است.(

 

مورد استفاده قرار می گیرند. اگر هر دستگاه  BACnet اشیا برای ارتباط با دستگاه ها و کاربری های آنها در شبکه

یا اشیا در نظر بگیریم، با این فرض که دستگاه  اتوماسیون ساختمان را به عنوان یک مجموعه ساختارهای اطالعاتی

کنترلر داشته باشد آنگاه این دستگاه باید یک شی به ازای هریک از این  ۵ورودی آنالوگ و  ۳خروجی دیجیتال و  ۴

 اجزا داشته باشد.

و هر شی دارای خصوصیات مشخصی )نام، وضعیت کنونی، مدل( می باشد که می تواند خوانده یا نوشته شود  

همچنین این خصوصیات رفتار اشیاء را توصیف می کند و یا عملیات آن ها را کنترل می کند. اشیا، شما را قادر می 

 سازد تا اطالعات دستگاه خاصی را بدون دانستن چیزی درباره ساختار یا پیکربندی آن بازیابی کنید.

یاده سازی شود. با استفاده از اشیا استاندارد یک عملکرد مشابه می تواند با سخت افزار یا نرم افزار متفاوت پ 

 دستگاه های تولید شده توسط شرکت های مختلف به راحتی سازگار با یکدیگر عمل می کنند.

 

 وجود دارد از جمله: BACnet ل های مختلفی از اشیاءمد

 

یف می کند و حداقل رفتار مورد برخی از اشیاء را به عنوان اشیاء استاندارد تعر BACnet اشیاء استاندارد:        •

نیاز هر شی را مشخص می کند یعنی حداقل ویژگی هایی که هر شیء داراست و حداقل سرویس هایی که 

 فراهم می کند.

این استاندارد این امکان را می دهد که برخی اشیاء دلخواه توسط فروشنده  )فروشنده(: اشیاء مالکین        •

 ایجاد شود.

این اشیاء ارائه منطقی از قسمتی از یک سخت افزار کنترل مانند کنترلر است. این اشیاء  دستگاه: اشیاء        •

)مانند دستگاه های ورودی/  به دلیل نمایش کنترل کننده ها و محتوی لیستی از نقاط اشیاء مرتبط با هر وسیله

د و خدماتی از جمله پاسخ گویی به است. این اشیاء ویژگی هایی دارBACnet  مهم ترین مدل اشیاء در  خروجی(

نوشتن را به منظور فراهم کردن اطالعاتی درباره سخت افزاری که نمایش داده می  / درخواست های خواندن

 شود، ارائه می دهد.

 منطقی برای کنترل اجرای دستگاه هاست. اشیاء برنامه:        •
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 ند خواندن، نوشتن داده )ویژگی دسترسی اشیاء: سرویس دسترسی اشیاء شامل سرویس های مان

 اشیاء(

 برای بازیابی روند ضبط داده( درخواست رنج خاصی داده( 

 مانند اشیاء کالس یا اشیاء زمان  سرویس هایی برای ایجاد بقیه اشیاء درزمان اجرا یا پاک کردن آنها (

 بندی شده(

  .سرویس هایی برای اضافه یا حذف کردن داده به / از لیست 

 

و سیستم ها و تبادل اطالعات بین اشیاء با استفاده از  BACnet  تمام ارتباطات بین دستگاه های ها:سرویس  

می شود انجام می شود. سرویس ها برای انجام کارهایی مانند خواندن، نوشتن  برنامه هایی که سرویس نامیده 

رخواست و شی ای که د و ورودی/خروجی استفاده می شود. شی ای که سرویس را فراهم می کند، سرور

 است. اکثر اشیاء می توانند هم سرور و هم مشتری باشند. سرویس را می دهد، مشتری

این  در حال حاضر دهد.برداری در اختیار مجریان قرار میاین سرویس های کاربردی خدمات بسیاری را برای بهره

 د:نتقسیم می شو های منطقی دستهاین  است که بهApplication روی الیه ها سرویس 

 خدمات دسترسی به اشیا 

 خدمات دسترسی به دستگاه از راه دور 

 خدمات هشدارها و رخدادها 

 برنامه ریزی و زمانبندی 

 مدیریت وقایع 

 خدمات دسترسی به فایل 

 خدمات پایانه مجازی 

 

ء مجموعه ویژگی ها یا خاصیت محتوی اطالعاتی در مورد یک شیء است. ممکن است اشیا ویژگی های اشیاء :

زیادی از ویژگی ها را داشته باشند که برخی از آنها ممکن است فقط برای اشیاء خاصی نیاز باشد. هر شی 

تعدادی ویژگی اجباری و اختیاری دارد. ویژگی ها می تواند توسط بقیه دستگاه ها و سیستم ها خوانده یا نوشته 

 یف کنند.شود. مالکان هم ممکن است ویژگی های خاص مالکین را تعر

برای اشیاء استاندارد باید ویژگی های خاصی تعریف شود. مالکان ممکن است ویژگی های خاص مالکیتی )ملکی( 

اضافه کنند و یا اشیاء خاصی را به دستگاه اضافه کنند. ویژگی های اجباری مانند شماره شناسایی شیء، اسم، 

 باال و پایین و غیره.مدل، ارزش، واحد و غیره. ویژگی های اختیاری مانند حد 

 

 :BACnetف اهدا

BACnet های اتوماسیون ها و دستگاهیک پروتکل استاندارد تبادل داده است که امکان همکاری بین سیستم

ای دارد که از تبادل ساده معنی گسترده« امکان همکاری»کند. عبارت ساختمان و تجهیزات کنترلی را فراهم می

شود. هرچند که ف را شامل میتر و در نهایت سازگاری کامل بین تجهیزات مختلاطالعات تا یکپارچگی عمیق

BACnet ( امکان اتصال و بازیPlug and Playبین تجهیزات را فراهم نمی )سازی ساده و کند، اما امکان یکپارچه
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ت اند به دسهای گذشته ثابت شدهای که در سالهای انعطاف پذیر استاندارد شدهپیچیده را با استفاده از تکنیک

ریزی کنترلرها ی برنامهیا منطق کنترلی نیست و به دنبال استاندارد کردن نحوه DDCجایگزین  BACnetدهد. می

 نیست.

 BACnet توان به اترنت ها را به کار گیرد که از این جمله میپذیری از شبکهی وسیع و انعطافتواند دستهمی

(Ethernet) ، سیم به نام ی ارتباطی زوجپی یا یک سیستم کم هزینه و سادهشبکه زیرساخت بر مبنای آیMS/TP 

های ای امکان تغییر ابعاد زیرشبکهحرفهRouting با قابلیت  است، اشاره نمود. یک شبکه EIA-485ی که بر پایه

BACnet کند.خص را فراهم میهای بزرگ و کارآمد با استاندارد یکسان و مشی سیستمبه شبکه 

BACnet کند. گرا استفاده میبرای خالصه کردن و نمایش اطالعات از یک مدل شیBACnet  شی  ۱۴شامل

عالوه، مکانیزمی برای دهند. بهاستاندارد است که بسیاری از کاربردهای عمومی و مهم را در دسترس قرار می

ذیری پتاندارد را با سیستم استاندارد یکپارچه کرد. این توسعههای غیر اسسازی وجود دارد که بتوان دستگاهپیاده

گرا خود را قابل خطر است. مدل شیهای دیگر بیرایگان و به طور تضمینی در برابر مداخالت بیرونی اکستنشن

 پذیر نشان داده و ثابت شده که سازگاری رفت و برگشتی خوبی در آن وجود دارد.اتکا و انعطاف

 

کند که تالش بسیاری می BACnetسازی در تشکیالت اقتصادی اهمیت بسیاری یافته است و رچهامروزه یکپا

عالوه ها فراهم نماید. بههایی تعریف شوند که این امکان را از طریق دسترسی به اطالعات ساختمانسرویشوب

 قابل تعریف و ارایه باشد. XMLدر قالب  BACnetهایی در جریان است که اطالعات تالش

که  هاییهای فیزیکی و شبکهوجود یک شبکه با امنیت باال برای کاربری امنیتی، کنترل دسترسی، برخی حوزه

مالحظاتی در نظر گرفته است که الیه امنیتی بسیار  BACnetبر اساس اینترنت هستند بسیار حایز اهمیت است. 

 برطرف نماید. قوی ایجاد شود و نیازهای این دسته را

BACnet های هر تجهیز دارد. این موضوع گیرانه برای تعریف قابلیتبندی سختدر حال حاضر یک متدولوژی دسته

خود را طبق قالب استاندارد  BACnetهای های مشخص دستگاهکنندگان بتوانند قابلیتشود که تامینباعث می

 ها نیز بتوانند نیازهای خود را از این طریق تعریف نمایند.ها و مدیران پروژهارایه دهند و صاحبان ساختمان

تشکیل شده  BACnetی مستقل بر مبنای شخص ثالث به منظور آزمایش و فهرست کردن تجهیزات یک برنامه

اداره  BACnetالمللی ی بینی موسسهشوند زیر سایهشناخته می BTLکه با نام  BACnetهای است. آزمایشگاه

شود و اند، داده میتست شده ASHRAE 135.1به تجهیزاتی که مطابق استاندارد  BTL شوند. آرممی

 است. BACnetی گواهی دهندهنشان

 

 نکات مهم :

 ISO 16،484-5باالترین توجیح سرمایه گذاری ، در سراسر جهان با استاندارد  •

 محیطی ساختمان ها، با تمرکز بر نیازهای داخلی و ASHRAEادامه گسترش توسعه  توسط  •

 فروش مستقل و بدون وابستگی به ملزومات جانبی •

قابلیت اطمینان در تضمین, به لطف مراکز آزمون مستقل و مراجع صدور گواهینامه برای تجهیزات  •

BACnet 
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که می تواند  MS / TP  BACnet، یا  IP BACnet  ،BACnet LonTalkرسانه های انتقال مختلف، از جمله  •

 پولوژی انعطاف پذیری حمایت کنداز تو

 ادغام با انواع بسیاری از طرح ها بدون نیاز به استفاده از سخت افزار خاص •

 

 


